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Styrelsen för Upplands Nämndemannaförening avger härmed sin 
verksamhetsberättelse för år 2019. 
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Kassör och Webansvarig Anders Hammarstedt 
Sekreterare   Eva Enskär 
Ledamot   Ylva Jansson-Grafling 
Ledamot   Håkan Sjöblom 
Ledamot   Agneta Lydig 
 
Revisorer   Jörgen Ullenhag 
   Lena Reimerth 
 
Valberedning                                     Styrelsens beslut enligt årsmöte 2019: 
   Ylva Jansson Grafling och Ellen Sonnenstein 
 
Medlemmar Föreningen hade 43 medlemmar den 31 december 

2019. 
 
Upplands Nämndemannaförening har haft 7 protokollförda styrelsemöten   
under 2019/2020 
 
Årsmötet hölls den 19 februari 2019. 
 
Aktiviteter under året har varit följande: 
 
30/1 Inbjudan från Nacka tingsrätt att delta i en föreläsning med polisman Mikael Nyqvist 
om utredningen av våldtäktsvågen i Örebro. 
 
12/2 Upplands Nämndemannaförening inbjöd till ett seminarium och diskussion 
om 2006 års familjelagstiftning. I panelen Anna Singer, professor i civilrätt, Gunilla Olsson, 
advokat, Anti Avsan fd rådman och riksdagsledamot i civilutskottet och justitieutskottet 
samt representanter för organisationen Pappa/Barn. Seminariet hölls på Uppsala 
Universitet. 
 
22/2 Inbjudan av Örebro Läns Nämndemannaförening. Föredrag av NRF:s ordförande 
Linda von Beetzen och kriminalinspektör Simon Häggström som arbetar i 
Människhandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen. 
 
 
29/4 Fd presstalesmannen för Uppsalapolisen Christer Nordström berättade 
om sin karriär. Föredraget hölls i vårt nämndemannarum. 
 
27/5 och 29/5 Rundvandring på Uppsala domstol. Service- och säkerhetschef Henrik 
Strand visade runt oss nämndemän. 
 



30/9 Besök på Kriminalvården. Frivårdsinspektör Carola Ahlinder Nordh guidade 
informerade oss om personutredningar, skyddstillsyn, samhällstjänst, 
behandlingsprogram, övervakare samt presentation av fotboja. 
 
3/10 Möte med lagmännen Catarina Barketorp och Anna Maria Åslundh-Nilsson. 
Nämndemännen vid domstolen hade beretts möjlighet att i förväg ställa frågor till 
våra lagmän. Det diskuterades nämndemannarummets utformning, utrustning och 
säkerhet. 
 
13/11 Utbildning av Hjärt- och Lungräddning erbjöds av Anders Åresten. 
På grund av för få anmälningar nödgades vi skjuta på informationen till annat tillfälle. 
 
23/11 Julbordsresa 
 
Slutord: 
 
Vi anknyter till det slutord som skrevs i verksamhetsberättelsen för 2017. Den 
nedåtgående trenden som vi har sett i antalet medlemmar har vi inte lyckats bryta. Av ca 
200 nämndemän är endast ca 40 anslutna till nämndemannaföreningen och NRF. För att 
vi ska lyckas med ambitionsnivån som NRF har ställt upp, är det viktigt att få mer tyngd 
mot departement, DV och domstolar. NRF har i arbetet föreslagit att prioritera fem 
fokusområden.   
 
De fem områdena är: 
 

- Ersättningar och arvoden 
- Rekrytering 
- Utbildning (grund- och fortsättningsutbildning) 
- Säkerhetsfrågor (hat, hot och våld) 
- Kommunikation (media och opinionsutbildning) 
 

Slutligen vill vi citera NRF:s nyhetsbrev 4 oktober 2019: 
 
”Vidare driver NRF frågan om att synen på nämndemannauppdraget måste förändras, från 
att i första hand vara ett ideelt uppdrag till att istället betraktas som ett ”offentligt 
förtroendeuppdrag”. 
 
 
Uppsala i januari 2020 
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