Gör en insats för demokratin

Att vara nämndeman är ett viktigt och spännande uppdrag. Din
huvudsakliga uppgift blir att tillsammans med juristdomare
avgöra mål och ärenden i domstol. Men du och dina kollegor i
nämndemannakåren är också representanter för Sveriges befolk
ning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Det är
en grundpelare i vår demokrati.

Vad gör du som nämndeman?
Som nämndeman är du med och dömer i olika mål och ärenden. Beroende
på domstol och typ av mål kan det innebära att du läser in fakta om mål,
deltar i rättegångar, värderar bevis och överväger straff. Tillsammans
med juristdomaren och övriga nämndemän avgör du hur rätten ska besluta.
Det är juristdomaren som leder arbetet och som skriver domen.

Vad innebär uppdraget?
Mandatperioden är fyra år, och under den tiden tjänstgör du 10 – 20 dagar
per år. Du får ett arvode när du tjänstgör, och självklart ersätts du för
förlorad arbetsinkomst och utgifter för resor till och från domstolen.
Detaljerad information finns på www.blinämndeman.se.

Varför ska jag bli nämndeman?
Att vara nämndeman ger dig möjligheten att gå in i en ny roll. Du får nya
kunskaper och inblick i enskilda människors situationer, samtidigt som du
fyller en viktig funktion i samhället.
När du börjar som nämndeman får du en introduktionsutbildning av dom
stolen. Du behöver alltså inga förkunskaper om hur domstolens arbete
fungerar eller om olika rättsfrågor. Men du bör vara en god lyssnare och
kunna ta till dig mycket information. Du måste också vara saklig och
objektiv samt ha ett gott omdöme.

Vem kan bli nämndeman?
Du måste vara myndig, svensk med
borgare och folkbokförd i den aktuella
domstolens verksamhetsområde. Eftersom
uppdraget är viktigt för förtroendet för
hela rättssystemet gör domstolen utdrag
ur konkurs- och belastningsregister för
alla nämndemän.

Hur blir jag nämndeman?
Om du vill bli nämndeman vänder
du dig till ett politiskt parti på din
ort, eftersom det är partierna som
nominerar alla nämndemän. Men själva
uppdraget som nämndeman är inte
politiskt – i domstolen är det viktigt att
vara objektiv.

Hur får jag veta mer? Informa
tion, filmer och intervjuer med
nämndemännen finns på:

Som nämndeman blir du en del av vårt lands rättssystem, och
en av de cirka 8 500 nämndemän som tjänstgör i tingsrätter,
hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.
Nämndemannakåren ska spegla Sveriges befolkning, och ska till
exempel ha en bra fördelning mellan yngre och äldre och mellan
kvinnor och män. Du kan bidra till en kår med bred erfarenhet av
samhället och till förtroendet för våra domstolar.
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Hur får jag veta mer?
Utförlig information finns på:

