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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av nämndemän i Länsrätten Stockholms län, Svea Hovrätt,
Kammarrätten och Fastighetsdomstolen Stockholms län
Ärendet
Länsrätt
I varje län finns en länsrätt, som är allmän förvaltningsdomstol närmast
under kammarrätt. Vid länsrätten i Stockholms lä n handläggs mål av mer än
400 olika måltyper.
Länsrätten handlägger b l a mål enligt
1. Skatte-, taxerings-, mervärdeskatte- och folkbokföringsförfattningarna,
mål enligt lagstiftningen om löneavgifter samt fastighetstaxeringsmål och
tullmål m fl.
2. Socialförsäkrings- och arbetslöshetslagstiftningen, socialtjänstlagen,
körkortslagen, yrkestrafiklagen, ordningslagen, viteslagen och alkohollagen,
mål om laglighetsprövning, mål enligt plan- och byggnadslagstiftningen
samt mål om jakt, fiske, djur och växter m fl.
3. Lagstiftningen om vård av unga och om vård av missbrukare, mål om
psykiatrisk tvångsvård och om förvarstagande enligt utlänningslagen,
smittskyddsmål, mål om verkställighet av vårdnad och umgänge, mål enligt
namnlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade, lagen om
mottagande av asylsökande, lagen om assistansersättning samt mål om
vårdbidrag, handikappersättning, färdtjänst och bostadsbidrag
m fl.
4. Prövning av Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden.
Val av nämndemän ska förrättas av landstinget. Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den
kvot, som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal
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personer som valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt föreskrivet.
En nämndeman utses för fyra år. Om en nämndeman visar giltigt hinder, får
rätten entlediga denne. Den som fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdraget.
Upphör en nämndeman att vara va lbar eller behörig förfaller uppdraget. När
ledighet uppkommer väljs ny nämndeman för den tid som återstår.
Valbar till nämndeman är svensk medborgare, som ej är underårig eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och som är folkbokförd inom länet.
Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelsen
lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller riksförsäkringsverket,
lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke
att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd är ej valbar.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte skyldig att
mottaga uppdrag som nämndeman. Den som avgått som nämndeman är inte
skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter tre år.
Antalet nämndemän har fastställts till 700.
Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Svea Hovrätt
I hovrätt ingår nämndemän i rätten vid huvudförhandling i brottsmål där
allvarligare påföljd än böter kan komma i fråga samt i vissa familjerättsmål.
Val av nämndeman i hovrätt förrättas av landstinget. Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den
kvot, som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal
personer som valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vis sådant
proportionellt val är särskilt föreskrivet.
Valbar till nämndeman är svensk medborgare, som ej är underårig eller som
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och som är folkbokförd inom
länet eller den del därav som hör till hovrätten. Lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller den som har till yrke att
föra andras talan inför rätta är inte valbar.
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En nämndeman utses för fyra år. Om en nämndeman visar giltigt hinder, får
rätten entlediga denne. Den som fyllt sextio år har rätt att frånträda
uppdraget. Upphör en nämndeman att vara valbar eller behörig förfaller
uppdraget. När ledighet uppkommer väljs ny nämndeman för den tid som
återstår.
Antalet nämndemän har fastställts till 170.
Nämndeman i hovrätt får inte samtidigt vara nämndeman i tingsrätt.

Kammarrätt
I kammarrätt deltar nämndemän vid prövning av bl a mål enligt 21 kap. föräldrabalken om vårdnad eller umgänge med barn m m. Lagen om vård av
missbrukare, smittskyddslagen, vård av unga, psykiatrisk tvångsvård och
socialförsäkringsmål.
Val av nämndeman i kammarrätt förrättas av landstinget. Valbar till
nämndeman är svensk medborgare som, ej är underårig eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och som är folkbokförd inom
länet.
Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelsen lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller riksförsäkringsverket, lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan
som har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.
I övrigt har det som föreskrivits om nämndeman i länsrätt motsvarande
tillämpning.
Antalet nämndemän har fastställts till 43.
Nämndeman i kammarrätt får inte samtidigt vara nämndeman i länsrätt.

Fastighetsdomstolen Stockholms län
Stockholms tingsrätt är fastighetsdomstol i Stockholms län t o m den
31 mars 2007, därefter kommer domstolen att flyttas till Nacka tingsrätt.
I fastighetsdomstolen deltar nämndemän i mål angående arrende, hyra,
bostadsrätt eller tvångsförvaltning av bostadsfastighet.
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Val av nämndeman i fastighetsdomstol förrättas av landstinget. Valet skall
vara proportionellt, om det begärs av minst så många vä ljande som
motsvarar det tal, vilket erhålls då samtliga väljandes antal delas med det
antal personer valet avser, ökat med ett. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val är särskilt föreskrivet.
Nämndeman i fastighetsdomstol ska vara allmänt betrodd och väl förtrogen
med sin orts förhållanden, svensk medborgare som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, och som är folkbokförd i länet.
Lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polis, advokat
eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara
nämndeman.
Antalet nämndemän har fastställts till 50.

Vid val av samtliga nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får
en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att för tiden 2007-2010 välja
700 nämndemän i Länsrätten i Stockholms län
170 nämndemän i Svea Hovrätt
43 nämndemän i Kammarrätten
50 nämndemän i Fastighetsdomstolen

