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Snart är det dags att välja de nänmden1än son1 tillsanunans inedjuristdomare ska dö1na i 

mål och ä1•enden i Sve1iges Domstolal' tmder pe1·ioden 2016-2019. Vi vill göra några 

mcdskick till e1· i fullmäktige infÖr detta \1lttiga val. 

En god fördelning n1ellan yngre och äldre nän1nden1än ger en kår n1ed bredare e1farenheter av san1hället 

och djupare insikt i de frÄgor son1 de ska vara 1ned och avgöra. Geno1n länken nedan får ni en överblick 

över den nuvarande 11.ldersfdrdelningen i vatje do1nstol. Vi hoppas att ni vill ta ansvar för att ge do1nstolen 

nä1nnden1än tned en jä1nnare åldersfördelning. 

Statistik över nä1nnde1nännen i den lokala do111stolen. 

Fler utan partitilll1örigl1et 

Att vara nä11111de111an är ett opolitiskt uppdrag. Därför är det viktigt att även personer utanför 

patiipolitiken kan väljas till nä1nnde111än. I slutet av augusti statiar Dornstolsverket en ny 

informationskan1panj till a1ln1änheten där intresserade personer uppn1anas att ta kontakt 1ned ett parti 

för att tneddela sitt intresse. Pa1tierna behöver dä1för redan nu förbereda sig på hur de ska öppna upp för 

alln1änhetens kon11nandc intresseförfrågningar. 

Lämplighet är avgörande 

Viktigast av allt är nä1nndemän son1 är väl län1pade för uppgiften och son1 förstår vad uppdraget innebär. 

80111 ett led i detta ko111n1er sa1ntliga nänu1de1nän son1 väljs att genon1gå en obligatorisk 

introduktionsutbildning vid do1nstolen. 

På \V\\'\\·.blinä1nndetnan.se finns detaljerad infonuation 0111 uppdraget, 0111 villkor sa1nt krav och regler 

för närnnden1än. Där finns också kontaktuppgifter till dotnstolarna och till oss på Don1stolsverket för den 

son1 hal' frågor. 

Vidarebefordra gärna den här infonnationen till de personer i fulhnäktige son1 konnner att bereda valet 

av nä1nnde1nän! 

Med vänliga hälsningar 

Martin Hol111gren 

Generaldirektör vid Do1nstolsverket 
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- vi behöver din hjälp 
N u är det aktuellt att välja nämndemän igen . I de allra flesta domstolar 
behövs Aer nämndemän i åldersgruppen mellan 18 och 44 år. Kanske kan 
ditt parti sätta upp ett eget mål för att ni ska lyckas nominera nämnde

män ur de grupper som idag är underrepresenterade? Vi hoppas att d itt 
parti vi ll bidra till att vi får nämndemän som speglar befolkningen. 

Statistik över nämndemännen i den lokala domstolen . 

Ni har en nyckelroll 

Viktigast av allt är att vi far nämndemän som är väl lämpade för uppgiften. 

V i söker personer som har gott omdöme och är självständiga, och som 
har olika bakgrund och perspektiv. Lämpliga nämndemän ökar sannolik
heten för att såväl räm säkerheten som förtroendet fö r domstolarna ökar. 

Er insats ä r av avgörande betydelse om detta ska lyckas. 

Här kan ni hitta nya nämndemän 

• Flera medlemmar i ert lokala ungdomsförbund har säkert egenskaper 
som gör dem lämpliga som nämndemän . Denna generations perspek
tiv är värdefullt fö r domstolarna. Medlemmarna i ungdomsförbundet 
kommer att få information om nämndemannavalet. 

• Välkom na personer som inte är aktiva i partiet men som ni anser är 

omdömesgilla och självständiga. Använd nomineringskommittens hela 
kontaktnät. 

• I å r liksom fö rra året genomför vi en bred informationskampanj riktad 

till allmänheten. Kanske hör människor av sig och anmäler sitt intresse. 
Vi hoppas att ni välkomnar även dem som inte är medlemmar i partiet. 

Att vara nämndeman är inte ett politiskt uppdrag. 

Läs mer på www.blinämndeman.se. 


