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 Utskriftsdatum: 2023-03-07 

 

Regionfullmäktiges val till uppdrag som nämnde- och 
jurymän 2024 – 2027 

 

- Förvaltningsrätten i Falun (30) 

Grund för valet 

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 17 och 19-21 §§. 

Förvaltningsrätten i Falun entledigar nämndeman. 

Antal 

30 nämndemän.  

Valbarhetsvillkor 

1. Svensk medborgare 

2. Folkbokförd i länet 

3. Ej underårig eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 

4. Ej vara försatt i konkurs 

5. Ej anställd vid domstol, skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelsen 

lydande myndighet, Försäkringskassan, Transportstyrelsen eller 

Migrationsverket 

6. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke 

att föra andras talan inför rätta 

7. Ej ledamot av skattenämnd  

8. Ej nämndeman i kammarrätt 

 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning 

med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas 

som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. 

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, 

laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Proportionellt val ska ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. 

Mandattid: 4 år (2024 – 2027) 
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 Utskriftsdatum: 2023-03-07 

 

 

- Gävle Tingsrätt - Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål (16) 

Grund för valet 

Tryckfrihetsförordningen 12 kap.  

Gävle Tingsrätt entledigar jurymän. 

Antal 

16 jurymän i den första gruppen  

Valbarhetskriterier 

1.    Svensk medborgare, som är folkbokförd i länet. 

2.    Ej underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § FB. 

3. I den andra gruppen ska jurymännen vara eller ha varit nämndeman i tingsrätt 

eller förvaltningsrätt.  

 

En juryledamot bör vara omdömesgill, självständig och rättrådig. Bland juryledamöterna bör 

skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda. 

Ett val av en juryledamot kan överklagas till tingsrätten. Även om valet inte överklagas ska 

tingsrätten självmant pröva juryledamöternas behörighet. 

Tingsrättens beslut överklagas till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrättens beslut får inte 

överklagas. Ett beslut om val av juryledamot gäller även om det överklagas, om rätten inte 

beslutar något annat.  

En juryledamot som har fyllt sextio år får avsäga sig uppdraget. Om en juryledamot vill avgå 

av något annat skäl, prövar tingsrätten om det finns giltigt hinder för honom eller henne att 

utöva uppdraget. Är en juryledamot inte längre valbar, upphör uppdraget. 

Vad som föreskrivs i lag om jäv för domare gäller även juryledamöter. 

Jurymän deltar i tryckfrihetsmål om inte parterna vill hänskjuta frågan till rätten utan 

prövning av jury. 

 

Tryckfrihetsmål är mål om 

1. ansvar eller skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott enligt 

2. ansvar eller skadestånd på grund av meddelarbrott enligt eller 

3. konfiskering eller borttagande efter ansökan  

 

Inför varje mål utses en jury från jurylistorna enligt vissa formkrav. Den som inte har laga 

förfall är skyldig att tjänstgöra som juryledamot. 

Mandattid: 4 kalenderår (2024 – 2027) 
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- Gävle Tingsrätt – Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål (8) 

Grund för valet 

Tryckfrihetsförordningen 12 kap.  

Gävle Tingsrätt entledigar jurymän. 

Antal 

8 jurymän i den andra gruppen 

Valbarhetskriterier 

1.    Svensk medborgare, som är folkbokförd i länet. 

2.    Ej underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § FB. 

3. I den andra gruppen ska jurymännen vara eller ha varit nämndeman i tingsrätt 

eller förvaltningsrätt.  

 

En juryledamot bör vara omdömesgill, självständig och rättrådig. Bland juryledamöterna bör 

skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda. 

Ett val av en juryledamot kan överklagas till tingsrätten. Även om valet inte överklagas ska 

tingsrätten självmant pröva juryledamöternas behörighet. 

Tingsrättens beslut överklagas till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrättens beslut får inte 

överklagas. Ett beslut om val av juryledamot gäller även om det överklagas, om rätten inte 

beslutar något annat.  

En juryledamot som har fyllt sextio år får avsäga sig uppdraget. Om en juryledamot vill avgå 

av något annat skäl, prövar tingsrätten om det finns giltigt hinder för honom eller henne att 

utöva uppdraget. Är en juryledamot inte längre valbar, upphör uppdraget. 

Vad som föreskrivs i lag om jäv för domare gäller även juryledamöter. 

Jurymän deltar i tryckfrihetsmål om inte parterna vill hänskjuta frågan till rätten utan 

prövning av jury. 

 

Tryckfrihetsmål är mål om 

1. ansvar eller skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott enligt 

2. ansvar eller skadestånd på grund av meddelarbrott enligt eller 

3. konfiskering eller borttagande efter ansökan  

 

Inför varje mål utses en jury från jurylistorna enligt vissa formkrav. Den som inte har laga 

förfall är skyldig att tjänstgöra som juryledamot. 

Mandattid: 4 kalenderår (2024 – 2027) 
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- Hovrätten för Nedre Norrland (18) 

Grund för valet 

Rättegångsbalken 4 kapitlet. 

Hovrätten entledigar nämndeman. 

Antal 

18 nämndemän. Hovrätten fastställer antalet nämndemän. 

Valbarhetsvillkor 

1. Svensk medborgare, som är folkbokförd i länet eller den del därav som hör till 

hovrätten. 

2. Ej underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken. 

3. Ej lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller 

advokat eller eljest ha till yrke att föra andras talan inför rätta. 

4. Ej samtidigt vara nämndeman i tingsrätt och hovrätt. 

5.  Ej vara försatt i konkurs. 

 

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, 

laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas 

som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning 

med hänsyn till ålder, etnisk bakgrund, kön och yrke. 

Den som väljs till nämndeman bör vara införstådd med vad uppdraget innebär. 

Förhandlingarna sker till största delen i hovrättens lokaler i Sundsvall och vid några tillfällen 

per år i Gävle och Östersund eller på annan plats i hovrättens domkrets. Förhandlingar hålls 

måndagar – fredagar och ofta i båda förhandlingssalarna. Inte sällan pågår förhandlingar 

under två eller flera dagar. 

Proportionellt val ska ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. 

Mandattid: 4 år (2024 – 2027) 
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- Kammarrätten i Sundsvall - nämndemän (12) 

Grund för valet 

Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) 19 § 

Kammarrätten entledigar nämndemän. 

Antal 

12 nämndemän. 

Kammarrätten entledigar nämndeman.  

Valbarhetsvillkor 

1. Svensk medborgare. 

2. Folkbokförd i länet. 

3. Ej underårig eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 

4. Ej anställd vid domstol, Skatteverket, Länsstyrelse eller under länsstyrelsen 

lydande myndighet, Försäkringskassan, Transportstyrelsen eller 

Migrationsverket. 

5. Ej lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke 

att föra andras talan inför rätta. 

6. Ej ledamot av skattenämnd. 

7. Ej nämndeman i länsrätt. 

8. Ej vara försatt i konkurs. 

 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning 

med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas 

som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller tjänstgjort kortast tid. 

Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, 

laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Proportionellt val ska ske på begäran av minoritet enligt sedvanliga regler. 

Mandattid: 4 år (2024 – 2027) 

 


