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Medlemmar  Föreningen hade 92 medlemmar den 31 december 2017 

Vid årsmötet den 13 februari 2017 beslutade föreningen ändra namn till Upplands 
nämndemannaförening samt att anta nya stadgar. Verksamhetsåret 2017 är alltså det första året 
som föreningen verkat under namnet Upplands nämndemannaförening och enligt de stadgar som 
antogs i februari 2017. 

Styrelsen som valdes vid årsmötet den 13 februari 2017 har haft 7 protokollförda sammanträden, 
nämligen den 21/3, 10/4, 31/8 21/9, 30/10, 4/12 2017 samt den 23/1 2018. Några 
styrelsemedlemmar träffades också den 8/6 2017 på Söderby Golf för informella överläggningar samt 
den 13/2 2018 med syfte att förbereda årsmötet. Styrelseledamoten Lars-Olof Bäckman har inte 
deltagit i styrelsens arbete under hösten 2017 på grund av sjukdom. 

Följande medlemsmöten och - aktiviteter har arrangerats under året: 

 Lördagen den 4/3: ”Brottsoffer på nätet”. Denna aktivitet arrangerades av Örebro läns 
nämndemannaförening. Ekonomiska medel som möjliggjorde genomförandet av programmet hade 
ställts till förfogande av Brottsoffermyndigheten. Samtliga nämndemannaföreningar i region 4 var 
inbjudna till seminariet. 



Onsdagen den 15/3: Studiebesök på Rättspsykiatriska kliniken på Löwenströmska sjukhuset i 
Upplands Väsby. Studiebesöket måste tyvärr ställas in på grund av att för få medlemmar hade anmält 
sig. Föranmälan var obligatorisk.  

Måndagen den 10/4: ”Försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden” Advokaten Johan Eriksson från 
Stockholm informerade om försvararens roll och betydelse i brottsmålsprocessen. 

Lördagen den 21/10: ”Familjelagar – kontra svensk lagstiftning om hedersrelaterat våld och förtryck”. 
Maria Hagberg från Örebro informerade om hedersvåld. Programmet arrangerades för samtliga 
nämndemannaföreningar inom region 4 av Örebro läns nämndemannaförening. 

Tisdagen den 7/11: Studiebesök på Barnahus i Uppsala. Barnahus är polisens och kommunens 
gemensamma plats för förhör av barn och unga som misstänks för brott eller som kan ha blivit 
utsatta för brott. 

Onsdagen den 13/12: Nämndemannaföreningens julfest, som i år ägde rum i Träffpunkten, Storgatan 
11 i Uppsala. Vid julfesten uppmärksammade vi särskilt Domstolarnas vaktmästare, Nazario Medina 
Gonzalez, som efter många års uppskattad tjänstgöring avgår med pension under våren 2018. 

Styrelsen har också kommunicerat med Tingsrättens lagman med anledning av föreliggande 
ombyggnadsplaner av Tingsrättens och Förvaltningsrättens lokaler. 

Under 2017 har Nämndemännens Riksförbund genomfört en enkätundersökning om villkoren för 
nämndemännen och nämndemannaföreningarna vid Sveriges domstolar, såväl tingsrätter, 
förvaltningsrätter som hovrätter och kammarrätter. Av svaren framgår att villkoren för Sveriges 
nämndemän skiljer sig avsevärt med avseende på vilken domstol nämndemännen tillhör. Det torde 
ligga i alla nämndemäns intresse att sluta sig samman i en organisation som har förutsättningar och 
medlemmarnas uppdrag att tillvarata deras intressen, när de utövar sitt uppdrag som nämndemän. 

Föreningen har under året som gåva mottagit tre inbundna årgångar av tidningen ”Nämndemannen” 
som förvaras i Nämndemannarummet. 

Slutord 

Intresset för Upplands nämndemannaförening har minskat under 2017 jämfört med tidigare år. 
Antalet medlemmar har minskat till under 100 och närvaron vid våra medlemsmöten och 
medlemsaktiviteter har minskat. Vi har tidigare försvarat vår plats som Sveriges fjärde största 
nämndemannaförening, precis som Uppsala är rikets fjärde stad. Numera är det dock tveksamt om 
Nämndemannaföreningen har ett medlemstal som motsvarar Uppsalas plats bland Sveriges större 
städer. Från styrelsens sida hoppas vi att det minskade intresset bara är tillfälligt och att 
nämndemännen vid såväl Uppsala tingsrätt som Förvaltningsrätten i Uppsala skall uppfatta att de har 
behov av en nämndemannaförening som kan tillvarata deras intressen och bidra till att de kan utöva 
sina uppdrag som nämndemän på ett sätt som bidrar till en ökad kvalitet i rättskipningen. 

Uppsala i januari 2018 
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