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Hemställan om samordning av arbetsmiljöarbetet vid landets domstolar avseende risken 
för Coronasmitta  
 
 
Bakgrund 
Nämndemännens riksförbund (NRF) har under senare tid, fått oroande rapporter från flera av 
våra lokalföreningar och många nämndemän i landets domstolar avseende det förebyggande 
arbetet mot smittspridning av Coronavirus. Frågan har behandlats på NRF:s förbundsstyrelses 
sammanträde 5 december 2020 och framställer enhälligt denna hemställan. 
 
NRF kan konstatera att skyddsåtgärder skiljer sig påtagligt mellan de olika domstolarna. Den 
samlade bilden av rapporteringen till NRF, är att vissa domstolar genomfört riskbedömningar 
och vidtagit adekvata skyddsåtgärder mot smittspridning. I andra domstolar har det visat sig 
att detta viktiga arbete inte fått samma höga prioritet.  
 
Landets 9000 nämndemän som dagligen tjänstgör som lekmannadomare i domstolarna är 
offentligt förtroendevalda och tjänstgör inom ramen för myndighetschefens arbetsmiljöansvar 
jämlikt arbetsmiljölagen 3 kap 12§. Vilket innebär att myndighetschefen skall se till att 
nämndemännen inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Detta omfattar även risken för 
smitta och smittspridning. Vidare måste myndighetschefen också utreda vilka skyddsåtgärder 
som kan vara aktuella att vidta och informera all personal inklusive nämndemännen. 
 
Bedömning 
NRF ser en risk i att arbetsmiljöarbetet nedprioriteras i vissa domstolar och att förebyggande 
åtgärder blir eftersatt. Vidare finns det ett uppenbart behov av att Domstolsverket samordnar 
de olika domstolarnas åtgärder i enlighet med Myndighetsförordningen 8§ punkt 1, i syfte att 
nå upp till en gemensam lägsta nivå. I annat fall löper all personal, inklusive nämndemännen, 
en ökad risk för allvarlig och långvarig sjukdom samt i värsta fall att någon medarbetare 
riskerar att avlida av Covid 19. 
 
Hemställan 
NRF hemställer att Domstolsverket omedelbart samordnar domstolarnas arbetsmiljöarbete 
avseende förebyggande åtgärder mot Coronasmitta. En gemensam lägsta skyddsnivå bör 
definieras och åtgärder föreslås och kommuniceras till de olika domstolarna samt 
nämndemännen.  
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