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Valberedning 

Valberedningen består av 
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Gemensam studiegrupp i länet 

Solna Nämndemannaförening tillsammans med övriga nämndemannaföreningar i länet utgör 
en gemensam studieregion i förbundet och genom nätkontakt i huvudsak informerar och 
inbjuder vi varandra till möten och studiebesök. 

Verksamheten 

Verksamheten har under året varierat i intensitet. Styrelsen kan konstatera att intresset för 
traditionell mötesverksamhet och studiebesök varierar men vi har försökt få intressanta 
föreläsare att besöka oss.  

23 april studiebesök hos Västerortspolisen, ett drygt 20-tal medlemmar ställde upp i 
vårkvällen för att lyssna på erfarna Västerortspoliser. Det var en inte alltför upplyftande 
redovisning, att våra rättsvårdande myndigheter har sådana sparkrav på sig att de måste 
prioritera BORT utredningar av ”småbrott” ja de som drabbar oss vanliga mest, inbrott, 
stölder av mindre värden vissa misshandelsmål. Vi fick besöka arresten- och det var en 
mycket otrevlig plats att vara på… 

3 maj 2012 höll barnpsykologerna Poa Samuelberg och Sofie Bidö från 
BUP Grinden ett föredrag om Barn, trauma, minnen. De berättade hur de 
hjälpte drabbade barn som varit utsatte för sexuella övergrepp och 
berättade om en stor lista på tecken hos barn som blivit utsatte för 
sexuella övergrepp. Minnesbilderna efter en händelse fungerade ungefär 
för som vuxna. 

Den 4 oktober höll professor Jerzy Sarneki föredrag om den framtida ungdomsbrottsligheten. 
Först redogjorde han för hur forskningen arbetar för att undersöka ungdomars 
brottslighet. Där man hade enkäter där ungdomarna fick berättade om de 
själva hade gjort ett brott allt från knuffa någon, eller stjäla 
äpplen från någons trädgård. Nästa betydelsefulla fråga de fick svara 
på var om de själva blivit utsatta för brott. För att undersökningen 
ska vara trovärdig ska sambandet synas i undersökningen och då märks 



3 

 

det i rapporter att ungdomsbrottsligheten går långsamt neråt. Antalet 
lyssnade deltagare var runt 50 personer 

29 november var det dags för vår traditionella ärtsoppemiddag där vår hemliga gäst var 
lagmannen Mari Heidenborg som redovisade direktiven för densittande ytredningen om vårt 
framtida rättssystem. Det har ju även 2012 debatterats flitigt i pressen om just vårt system 
med nämndemän är ett bra och rättssäkert system eller om det skulle vara bättre med bara 
juristdomare. Enligt Mari är vårt system väl förankrat och fungerar väl, att nämndemän utses 
av kommun och landsting i proportion till valresultatet innebär ju inte att det görs 
partipolitiska bedömningar när vi liksom juristdomarna ska fatta beslut. 

Vi har ett gott samarbete med ledningen för Tingsrätten . Lagmannen Mari Heidenborg var 
gäst på ärtsoppemiddagen och Rebecca Edvardsson som nu efterträtts av Suzanne Dicander 
har besökt oss på styrelsemöten för att informera oss och informeras av oss. Vi har väl inte 
fått igenom allt det vi önskar men har ett gott samarbete. 

Medlemsutvecklingen 

Vi kan redovisa ett ökat antal medlemmar men styrelsen har ju i uppdrag att ta fram ett bra 
informationsmaterial. , trots mycket negativ kritik av nämndemannainstitutet även detta år 
fick vi flera nya medlemmar. 

Antalet medlemmar 2012 12 31 var  90.  

Solna nämndemannaförening har varit representerad på Tingsrättens informationskväll för 
nya nämndemän. 

Ekonomi 

Vi har fortfarande en mycket stark ekonomi tack vare det stöd föreningen fått från Ekerö, 
Solna, Sundbyberg och Stockholm.  

Bokslutet kommer att finnas tillgängligt att beställa per mail samt finnas utdelat på årsmötet. 
Vi kan även i år för året visa ett gott resultat. 

Vi har under året fortsatt att minska portokostnaderna genom att utnyttja e-post till de allra 
flesta av våra medlemmar. Vi är inte helt klara med ett bra utskickssystem där de nya kommit 
in men hoppas att vi snart klarat av att införa ett bra system. 

 

Slutord   

Under året har styrelsen försökt fånga upp medlemmarnas frågor bland annat genom att ha en 
förslagslåda på nämndemannarummet. Vi har inte fått in så många önskemål men tagit upp 
praktiska frågor och önskemål i möjligaste mån i våra diskussioner med företrädare för 
tingsrätten.  
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Under året infördes system med en ”jourhavande” nämndeman vilket vi framfört som ett 
förslag och det verkar ha fallit mycket väl ut. I och för sig beklagligt att det ska behövas men 
Solna är en stor tingsrätt och sjukdom och annat förhinder kan uppstå plötsligt.  

Däremot ser styrelsen allvarligt på att så många av de nyvalda nämndemännen vet så lite om 
det uppdrag de valts till. Det är mycket tråkigt att behöva konstatera att många av de 
eftertraktade yngre nya , valt att redan lämna sitt uppdrag. I de flesta fall är det svårigheten att 
kombinera yrkesliv med uppdraget och kanske också familj.  

Vi har också fått ett nytt system för påminnelse inför tjänstgöring via SMS som uppskattats 
mycket liksom SMS- förfrågningarna om extra tjänstgöring. 

2012 inleddes ombyggnadsarbetet i tingsrätten som innebar att vi haft ett tillfälligt 
nämndemannarum på bottenplan som varit både litet och sämre utrustat. Nu är dock det nya 
nämndemannarummet klart och vi hoppas då på en mer trivsam arbetsmiljö.  

Styrelsen har under året bifallit anslag till några medlemmar som sökt stipendium för 
studieresor. Som motprestation får vi en reseberättelse som vi hoppas i framtiden kunna lägga 
ut på vår hemsida. 

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att ordna egna resor men beslutsunderlag måste 
först kompletteras innan beslut kan fattas. Men än så länge har vi ej klarat av en sådan resa i 
egen regi.  

Det har varit ett turbulent år där nämndemannasystemet åter kritiserats denna gång i synnerhet 
vad avser jävsreglerna. 

Från vår förening lika lite som från Nämndemännens Riksförbund finns det anledning att 
försvara direkta fel och misstag, utan vi försöker med en öppen diskussion redovisa sakläget.  
Under 2013 kommer en utredning avseende organisationen av rättsväsendet att presenteras 
där vi hoppas att våra synpunkter och vårt arbete ska framgå. 

Styrelsen tackar för det intresse och engagemang som medlemmarna visat oss och överlämnar 
därmed verksamhetsberättelsen till årsmötet för beslut. 

Solna i februari 2013 
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