Information till
arbetsgivare
En anställd hos er har fått förtroendet att vara nämndeman i
Sveriges Domstolar. Vad innebär det för er som arbetsgivare?

Att vara nämndeman är ett mycket viktigt uppdrag. Den huvudsakliga
uppgiften är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i
domstol genom att bidra med olika perspektiv. Som nämndeman är man
också representant för Sveriges befolkning med insyn i domstolarnas
verksamhet. Det är en grundpelare i vår demokrati.
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Det finns idag cirka 8 500 nämndemän. De har valts av fullmäktige i
kommun eller landsting/region efter att de nominerats av ett lokalt
parti. Uppdraget är dock helt opolitiskt. Många har valt att bli
nämndemän därför att det känns meningsfullt och att de vill bidra till
samhällsnytta.
Schema i förväg
En nämndeman tjänstgör vanligtvis 10-20 dagar per år eller cirka en dag
per månad. Det varierar från domstol till domstol och beror också på
nämndemannens önskemål.
Domstolarna skapar i god tid, oftast inför varje vår och höst, schema för
tjänstgöringen i samråd med nämndemannen. Detta för att
nämndemannen ska veta när hen förväntas tjänstgöra och för att kunna
meddela sin arbetsgivare i god tid.

nämndemän som meddelat att de haft möjlighet att delta i sådana.
Rätt att vara ledig
Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin ordinarie
anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt
uppdrag*. Det innebär arbetsgivaren måste bevilja ledighet för att
nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra
sammanträden i domstolen. I ledigheten ska också ingå tid för resor till
och från domstolen.
Inkomstuppgift
För att få ersättning för den inkomstförlust som uppstår när
nämndemannen är ledig från sitt ordinarie arbete behöver
nämndemannen styrka sin inkomst och sitt inkomstbortfall. Det innebär
att nämndemannen kommer att behöva ett intyg från er som
arbetsgivare som visar dessa uppgifter.
Mer information om uppdraget
Mer information om uppdraget som nämndeman finns på
blinämndeman.se. På sidan Så blir du vald/Kontakta en domstol finns
kontaktuppgifter till domstolar.

Vissa mål kan innebära förhandlingar i flera dagar, men då kallas bara de

*Rätten till ledighet för nämndemän framgår av 4 kap. 7 a § RB (Rättegångsbalken) och 20 a § LAFD (Lag om allmänna förvaltningsdomstolar).

