Nämndemän till Förvaltningsrätten och Svea Hovrätt
Regiongruppens valberedning söker fler som är intresserade av att bli nämndemän i
Förvaltningsrätten i Stockholm och Svea Hovrätt. Nomineringsanmodan har tidigare skickats
ut under våren 2019.
Nämndemännen i båda dessa domstolar väljs av regionfullmäktige i Stockholm efter förslag
från respektive partis regiongrupper. Mandatperioden är fr.o.m. 20-01-01 och t.o.m. 2023-1231. Nyvalda nämndemän får efter val och behörighetskontroll utbildning innan de tillträder,
denna utbildning är numera obligatorisk.
Förvaltningsrätten är förvaltningsdomstol och handlägger främst sociala mål och
migrationsmål. Processerna kan vara både muntliga och skriftliga så nämndemännen måste
vara beredda på en del förarbete i form av inläsning. Tjänstgöring en dag per månad. Arvode
utbetalas för både tjänstgöring och inläsning och ersättning för förlorad arbetsinkomst
utbetalas för de nämndemän som måste ta ledigt från sina arbeten.
Hovrätten handlägger mål som överklagats från tingsrätter. För att vara nämndeman i hovrätt
bör man ha tidigare erfarenhet av att vara nämndeman i tingsrätt. Man får dock inte samtidigt
vara nämndeman i tingsrätt och i hovrätt. Beträffande arvoden gäller samma villkor som i
Förvaltningsrätten.
Om Du är intresserad av uppdragen så vänd Dig till styrelsen i Din partiförening och be om
att bli nominerad. Partiföreningarna beslutar vid medlemsmöte eller styrelsemöte vilka de vill
nominera. OBS! Detta gäller även de nämndemän som kandiderar för omval.
Nomineringsprocessen har försvårats genom att många inkomna nomineringar varit
ofullständiga vilket orsakat onödigt merarbete för både valberedning och berörd
kanslipersonal. Vi ber därför både de som är intresserade av att bli nämndemän och
partiföreningarna att lämna in fullständiga uppgifter. OBS! Valberedningen behöver
fullständiga uppgifter även beträffande de nämndemän som kandiderar för omval.
De uppgifter som valberedningen behöver är:








Namn
Personnummer
Mailadress (om mailadress saknas, postadress)
Mobilnummer (om mobilnummer saknas, bostadstelefonnummer)
Partiförening
Vilken av domstolarna nomineringen gäller
Tidigare erfarenhet av att vara nämndema

Samt gärna en kort motivering till nomineringen.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ann-Marie
Strömberg: annmarie2@bredband.net
SISTA NOMINERINGSDAG: söndag 29 september.

