För kännedom i Upplands Nämndemannaförening
Upplands Nämndemannaförening har genom mig haft mejlkontakt med domstolen och DV för
att öka smittskyddet för nämndemännen i Uppsala Tings- och Förvaltningsrätt. Efter detta har
även NRF, som jag också har kontakt med i ämnet, tagit upp tråden enligt tidigare utskick som
finns på vår hemsida.
________________________________________________________________________

E-mail från mig till Catarina Barketorp den 21 oktober:
”Hej!
Jag vb’ar ett mail från en kollega i kammarrätten. Där har det placerats ut plexiglasskärmar *
för att öka på smittskyddet. Vi noterar idag en ökad smittspridning i Uppsala och en ökad
vårdbelastning på Akademiska. Kanske något att tänka på för att öka skyddet för personal och
nämndemän.
Med vänliga hälsningar,
Leif Svensson
Ordf. UNF”
Anm:
*) I mejlet till Catarina Barketorp skickade jag med bilder på skärmarna i kammarrätten.
________________________________________________________________________

Svar från Catarina Barketorp den 21 oktober:
”Hej
Den här frågan var uppe redan i somras och vi kom då, efter moget övervägande, fram till att
det inte är möjligt för oss att montera sådana här i våra salar. Bl.a. för att de inte kan stå löst
av säkerhetsskäl. Eftersom det är Henrik Strand som är tingsrättens ansvarige för säkerhet
och för hur det ser ut i salarna skickar jag en kopia av mailet till honom.
Vänd dig gärna direkt till honom med denna typ av frågor i fortsättningen.
Med vänlig hälsning
Catarina Barketorp”

Jag mejlar då Henrik Strand istället den 26 november nedanstående:
”Hej Henrik!
Idag ser vi med oro på de stigande antal smittade i landet. Uppsala har varit speciellt utsatt,
vilket har vi kunnat följa i närtid genom tidningar, radio och TV. Sjukvården har sedan i våras
lärt sig mer om civid-19 och hur man bäst ska ta hand om drabbade. Men för att bromsa
utvecklingen är det väsentligt att arbeta med förebyggande åtgärder. Jag och Upplands
Nämndemannaförening föreslog att precis som Kammarrätten sätta upp skärmskydd av
plexiglas. Förslaget skickade jag i september till Lagmännen Catarina Barketorp och Anna
Maria Åslundh-Nilsson. Jag fick ett avvisande svar från Catarina Barketorp som sa att
domstolen har diskuterat detta tidigare under sommaren och kommit fram till att det inte är
genomförbart. I går intervjuades Catarina Barketorp i Sveriges Radio (Dagens Eko). Hon
tillade där att domstolen måste gå ut och göra en upphandling enligt regelverket. Då blir det
för kostsamt hävdade hon. Vad jag vet så ska varje myndighet ha en upphandlingsansvarig
tjänsteman.

Om andra myndigheter och domstolar klarar uppgiften måste väl även Uppsala Tings- och
Förvaltningsrätt kunna genomföra detta. Södertörns Tingsrätt t.ex. har börjat införa visir för
samtliga nämndemän
Upplands Nämndemannaförening riktar sig nu till dig som är säkerhetsansvarig på
domstolen. Vi måste få en säkrare arbetsmiljö i salarna innan någon blir smittad och allvarligt
sjuk. 25 % av nämndemännen är 70+ och är nu tillåtna att tjänstgöra.
Som det nu ser ut kan vaccinationer komma igång för riskgrupper efter årsskiftet. Men
restriktionerna kommer med säkerhet att ligga kvar under längre tid.
Vi ber dig nu att utan dröjsmål sätta igång med åtgärder för ökat smittskydd och inreda
salarna på liknande sätt som andra domstolar.
Med vänliga hälsningar,
Leif Svensson
Ordf. Upplands Nämndemannaförening”

Nedanstående är mejlsvar från Henrik Strand den 26 november:
”Hej Leif.
Jag har tagit del av ditt mail och vidarebefordrat det till lagmannen för svar.
Med vänlig hälsning
Henrik Strand
Servicechef och Säkerhetsansvarig, Serviceenheten, Uppsala tingsrätt”
____________________________________________________________________________________________________________

Nedanstående är trots allt svar från Lagmannen Catarina Barketorp den 26
november:
(Skulle inte Henrik Strand ha svarat?)
”Hej Leif
Du har missförstått vad jag sa i radio i tisdags, jag sa att summan är så hög att vi måste göra en
upphandling, inte att vi skulle avstå pga. kostnaden eller att vi på något sätt skulle sakna
kompetens att upphandla. Sådant gör vi hela tiden.
Jag hoppas verkligen att det gått fram till alla nämndemän (jag har mailat minst två gånger i
höst) att man inte ska komma hit om man tillhör en riskgrupp eller om man har minsta
symtom på någon smittsam sjukdom. Om någon av någon annan anledning, vilken som helst.
inte vill komma hit just nu så är det givetvis också helt OK. Vi avser verkligen inte att börja
tvinga hit nämndemän.
Vi tittar ständigt på vad vi kan göra för att minska risken för smittspridning och samtidigt
bedriva den verksamhet vi måste bedriva.
Med vänlig hälsning
Catarina Barketorp
Lagman, Uppsala tingsrätt”

_______________________________________________________________________

Nedanstående e-mail skickat till Domstolsverket den 3 december:
”Fråga om eventuella direktiv från DV angående smittskydd på landets domstolar.

I media har vi den senaste tiden sett att några domstolar har tagit initiativ till åtgärder för ett
ökat smittskydd i rättssalarna. Jag vet att Kammarrätten i Stockholm nu har installerat
plexiskärmar på borden i rättssalarna. Södertörns Tingsrätt har införskaffat t.ex. visir. I
Uppsala Tings- och Förvaltningsrätt arbetar vi i Upplands Nämndemannaförening med att
försöka öka skyddet för nämndemän. I domstolen är ca 25 % av nämndemännen 70 år och
över.
Idag ser vi en markant ökning av antalet smittade i samhället, inlagda på IVA samt en brant
stigande kurva för personer som avlider i covid-19. I det här läget måste allt göras för att göra
uppdraget som nämndeman så säkert och tryggt som möjligt.
Enligt vad jag har erfarit finns det en uppmaning från Domstolsverket till landets domstolar
att plexiskärmar ska sättas upp i rättssalarna. Min fråga är om det gäller även för Uppsala
Tings- och Förvaltningsrätt?
Med vänliga hälsningar,
Leif Svensson
Ordf. Upplands Nämndemannaförening”
_______________________________________________________________________

Registrator DV svarar den 4 december:

”Hej,
Varje domstol är en egen självständig myndighet och vilka åtgärder man vill vidta är därför
beslut som varje enskild domstol tar.
Med vänlig hälsning
Registrator
Domstolsverket”

______________________________________________________________________________________
Summering hittills: Vi jobbar vidare!
Här ifrån tar Stefan Blomqvist, ordförande NRF, över stafettpinnen och adresserar
Domstolsverket centralt från NRF. Samt skickar även till Arbetsmiljöverket som info.
Dessa dokument från Stefan Blomqvist finns på nämndmannaföreningens hemsida.
Med vänliga hälsningar,
Leif Svensson
Ordf. UNF

