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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.416
Datum: 2017-04-13
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Bidrag till nämndemannaförening
Nämndemannaföreningen vid Alingsås tingsrätt har anhållit om ett bidrag om 500 kr per
nämndemannamandat och år för att täcka faktiska kostnader vid utbildning. Bidrag önskas för
mandatperioden för nämndemän. Föreningen är en intresseorganisation för nämndemän.
Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 135, utsett 13 nämndemän för tiden 20162019. Önskemålet om bidrag avser 26 000 kr (500 kr x 13 nämndemannamandat x 4 år) för
mandatperioden.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte ska lämna bidrag till nämndemannaföreningar.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande 2017-04-13
Nämndemannaföreningens skrivelse 2016-12-07

Ärendet expedieras efter beslut till:
Nämndemannaföreningen vid Alingsås tingsrätt
Ekonomichefen

Bakgrund
Nämndemannaföreningen vid Alingsås tingsrätt har anhållit om ett bidrag om 500 kr per
nämndemannamandat och år för att täcka faktiska kostnader vid utbildning. Bidrag önskas för
mandatperioden för nämndemän. Föreningen är en intresseorganisation för nämndemän.
I Sverige är kommunfullmäktige valförsamling för nämndemän i tingsrätt och landstingsfullmäktige
valförsamling för nämndemän i bland annat hovrätt.
Tingsrätterna är inte kommunala, även om kommunfullmäktige utser tingsrätternas nämndemän.
Fullmäktiges uppgift är endast att utse nämndemännen. Domstolarna och därmed nämndemännen
ingår i den statliga organisationen. Nämndemännen är inte förtroendevalda i kommunalrättslig
mening och representerar inte sina hemortskommuner vid utförande av sina uppdrag som domare
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i tingsrätterna. Staten bär hela ansvaret för arvoden och ersättningar till nämndemännen. I den
mån nämndemännen har behov av utbildning, ankommer även denna uppgift på staten, i det här
fallet Alingsås tingsrätt eller Domstolsverket.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 135, utsett 13 nämndemän för tiden 20162019. Önskemålet om bidrag avser 26 000 kr (500 kr x 13 nämndemannamandat x 4 år) för
mandatperioden.
Förvaltningens bedömning och motivering
Om det ligger inom den kommunala kompetensen, lämnar kommunala myndigheter i vissa fall
stöd till föreningar med prioriterad verksamhet enligt bidragsregler fastställda av
kommunfullmäktige. Nämndemannaföreningen omfattas inte av några sådana regler och
utbildning av domare åvilar inte kommunerna. Att lämna pengar till intresseorganisationer för
domare är inte heller lämpligt av andra skäl. Föreningens framställan bör därför avslås.
Förvaltningen föreslår att det sker genom ett principbeslut, som medför att eventuella framtida
framställningar inte behöver behandlas i kommunstyrelsen.
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