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Nämndemannaförening
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Enköping-Håbo nämndemannaförenings ansökan om bidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Enköping-Håbo nämndemannaförening har den 10 februari 2020 inkommit med en
skrivelse där man söker bidrag för de nämndemän som utsetts av
kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 16 september 2019. Av skrivelsen
framgår att man söker 250 kronor per utsedd nämndeman och år. Totalt har
Enköpings kommun utsett 26 nämndemän, vilket betyder att man önskar 6500
kronor i bidrag totalt 2020.
Håbo kommun har också fått en ansökan från Enköping-Håbo
nämndemannaförening om totalt 3000 kronor i bidrag 2020 för 12 nämndemän.
Den 27 april 2020 paragraf 100 beslutade kommunstyrelsen i Håbo kommun att
avslå ansökan.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige i varje kommun väljer nämndemän för tingsrätten. Det är
partierna i fullmäktige som nominerar nämndemän, även om det inte är ett politiskt
uppdrag. Man behöver alltså inte vara partipolitiskt aktiv för att bli utsedd till
nämndeman.
Även om kommunfullmäktige har till uppgift att utse nämndemännen är
tingsrätterna inte kommunala utan domstolarna, inklusive nämndemännen, ingår i
den statliga organisationen. Nämndemännen är inte heller förtroendevalda i
kommunalrättslig mening och representerar inte sina hemortskommuner vid
utförande av sina uppdrag som domare. Staten bär också hela ansvaret för
arvoden och ersättningar till nämndemännen. Har nämndemännen behov av
utbildning så är även detta en uppgift för staten, i det här fallet¨för Uppsala tingsrätt
eller Domstolsverket.
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Enligt Domstolsverket förväntas inte nämndemän ha någon juridisk utbildning utan
det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen. Tanken är att
nämndemännen ska representera vanliga människor med sunt förnuft och med
erfarenhet från olika områden. Man får dock man som nämndeman genomgå en
obligatorisk introduktionsutbildning om bland annat nämndemannauppdraget,
offentlighet och sekretess, lagstiftning och rättskäl. Respektive domstol ansvarar
för dessa utbildningar.
Domstolsverket anslår också årligen 200 000 kr till kompetensutveckling för
nämndemän. På uppdrag av Domstolsverket administreras detta bidrag av
Nämndemännens riksförbund (NRF), en intresseorganisation för svenska
nämndemän och nämndemannaföreningar, där bland annat Enköpings-Håbo
nämndemannaförening är ansluten.
Sammanfattningsvis, eftersom nämndemännens verksamhet, ersättningar och
utbildningsbehov tydligt faller under det statliga ansvaret, bedömer
kommunledningsförvaltningen att Enköpings-Håbo nämndemannaförenings
ansökan om bidrag bör avslås.
Slutligen bör nämnas att kommunala myndigheter kan, om det ligger inom den
kommunala kompetensen, lämna stöd till föreningar med prioriterad verksamhet. I
Enköping regleras vilka föreningar som är bidragsberättigade och bidragsnivåer av
bidragsregler som beslutade av upplevelsenämnden.
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Enköpings kommun
Kommunstyrelsen
Enköping-Håbo Nämndemannaförening skrev under våren 2019 en förfrågan
till kommunstyrelsen om ett centralt bidrag för utbildning av våra nämndemän.
Vi fick då till svar att efter diskussion med gruppledarna i fullmäktige, ska inget
central bidrag ges, utan vi kan tillskriva varje parti med vår begäran.
Vi vill nu söka bidrag för 2020 och ser fullmäktiges beslut den 2019-09-16 att
man valt nämndemän 26 stycken för perioden 1 januari 2020 till och med 31
december 2033, utan partibeteckning.
Vi söker vårt bidrag baserar sig på den summan vi erhållit under tidigare år
250: -/mandat och år.
Sedan valet av nämndemän har vi genomfört två utbildningstillfällen. Vid
polisen i Enköping och besök på häktet i Uppsala. Inplanerat är också anstalten
Salberga fängelse i Sala under våren
Enköpings-Håbo nämndemannaförening hemställer därför enligt följande:
26 valda nämndemän á 250 kronor 6 500 kronor.
Pengarna kan sättas in på Nordea plusgiro 92 13 25- 7
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