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Härmed har Nämndemännens riksförbund nöjet att översända
Remissvar på Promemoria En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på
handlingarna.
Inledning.
Nämndemännens Riksförbund (NRF) delar i allt väsentligt förslaget om att utvidga möjligheten för
tingsrätterna att avgöra brottmål på handlingarna. NRF delar emellertid inte remissens bedömning att
förslaget är kostnadsneutralt. Förslaget innebär bland annat en besparing på kostnaderna för
nämndemän.
Vad avser kapitel 4 vill NRF framföra följande synpunkter samt förslag.
Eftersom nämndemännens arvoden har stått stilla sedan 2007 (14 år), anser NRF att denna
kostnadsminskning för mål i enlighet med remisens förslag, som avgörs på handlingarna, skall
tillföras nämndemännen. Dagarvodet för en heldag bör snarast höjas till 1000 kr och halvdagsarvode
(250 kr) bör tas bort helt. Endast heldagsarvode skall således tillämpas. NRF:s förslag enligt ovan
innebär att remissförslaget om att döma på handlingarna, därmed i sin helhet blir kostnadsneutralt för
staten.
1.2 Bestämmelser om unga lagöverträdare.
NRF delar förslaget att HUF alltid skall hållas i mål som gäller unga lagöverträdare. Offentlig
försvarare skall alltid tilldelas den unge tilltalade.
2.1
NRF delar uppfattningen att effektivitet och flexibilitet i högre grad bör styra om en HUF skall hållas.
En sådan förenkling torde också minska antalet hinder för HUF som uppstår när delgivningarna inte
når fram till mottagaren eller inte efterlevs. Hela förfarandet blir mindre sårbart om någon av parterna
eller nämnden får förhinder med kort varsel eller om någon part inte har delgivits.
NRF vill också understryka att trots att målet avgörs på handlingarna så är det ett oeftergivligt krav att
inte rättssäkerheten nedgår. Förslaget torde också leda till snabbare lagföring vilket har många
fördelar, bl a högre kvalitet på vittnesbevisning, vilket i sin tur leder till ett rättssäkrare förfarande.
2.2
NRF delar förslaget att en HUF alltid bör hållas om någon part så begär. Vidare stödjer NRF
uppfattningen i förslaget att det är endast erkända och enkla mål som berörs samt om det är frågan om
en begränsad utredning, som kan avgöras på handlingarna. Vidare synes det vara rimligt att även
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tingsrätten medges döma på handlingarna (upp till villkorlig dom med böter) så att balansen mellan
åklagarnas rätt att besluta om strafföreläggande, hamnar i paritet med varandra.
NRF delar uppfattningen i förslaget att Tingsrätten endast skall medges att döma ut maximalt
villkorlig dom och villkorlig dom med böter. En utvidgning till exempelvis fängelsestraff, framstår
som ett alltför stort steg. Nämndemännens inflytande i dessa fall torde vara mycket värdefullt och
stärker avsevärt domstolarnas oberoende och opartiskhet. Detta förhållningssätt torde vara helt i linje
med ”rättsstatens principer”.
NRF noterar glädjande att i remissen pekar man särskilt på att nämndemännen har en viktig funktion
vad gäller insyn och kontroll av domstolarnas verksamhet. Trots detta torde det även med det nya
förslaget vara tillräckligt med att en lagfaren domare dömer i dessa mål.
4. Konsekvenser.
NRF delar inte remissens bedömning att förslaget är kostnadsneutralt.
Förslaget väntas leda till att väsentligt färre HUF ställs in och ökar flexibiliteten när en lagfaren
domare själv kan avgöra målet, utan nämnd. De mera krävande brottmålen kan härvid ytterligare
prioriteras. Rättsväsendets resurser torde därmed i större utsträckning kunna koncentreras till de mer
omfattande och komplicerade målen.
I remissen är beräkningen av antalet brottmål som ytterligare kan komma att avgöras på handlingarna,
osäker. Vidare framgår det i remissen att det kan bli ytterligare 2400 brottmål som kan avgöras på
handlingarna men det kan också bli färre. En översiktlig beräkning av behovet av färre HUF och
därmed färre nämndemän som behöver tjänstgöra, leder till en besparing på ca 10–15 miljoner per år
kan räknas in. Utbetalningar för nämndemännens: arvoden, ersättningar, resekostnader mm nedgår
således med ett avsevärt belopp.
Eftersom nämndemännens arvoden har stått stilla sedan 2007 (14 år), anser NRF att denna
kostnadsminskning för mål i enlighet med remisens förslag, som avgörs på handlingarna, skall
tillföras nämndemännen. Dagarvodet för en heldag bör snarast höjas till 1000 kr och halvdagsarvode
(250 kr) bör tas bort helt. Endast heldagsarvode skall alltså tillämpas.
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