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ATTUNDA TINGSRÄTT BESLUT TAA 20201301› T svemaesnomsmun 2020-05-06 D20

Beslut om antalet nämndemän i Attunda tingsrätt

I febmari 2019 inför valet av nämndemän beslutade tingsrätten att det

behövdes sammanlagt 275 nämndernän i domstolen. Detta antal

nämndemän har därefter utsetts av dei domktctsen ingående

kommunerna. Antalet nämndemän har därvid fördelats med hänsyn till

invånarantalet i respektive kommun.

Med anledning av den pågående coronapandemjn - och det faktum att

tingsrätten under pandemin normalt inte kallar in nämndemän som fyllt

70 år - har behov uppkommit av ytterligare nämndemän.

Det beslutas därför att antalet nämndemän ska utökas med ytterligare 60

stycken. Tingsrätten kommer att fördela dessa på de i domlçxetsen

ingående kommunerna med hänsyn till respektive kommuns
invånarantal.

Beslutet får överklagasf'_ om'stolsverket.
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Lars-Gunnar Gustafsson, Iars-gunnar.gustafsson@d0m.se

Angående utökning av antal nämndemän vid Attunda

tingsrätt under mandatperioden 2020 - 2023

Attunda tingsrätt har beslutat att utöka antalet nämndemän med ytterligare 60
nämndemän. Detta på grund av att närmare 40 procent av domstolens
nämndemän är över 70 år och att dessa inte rekommenderas tjänstgöra på
grund av nuvarande coronapandemi. Vid tingsrätten ska det för resterande

mandatperiod nu finnas totalt 335 nämndemän.

Med utgångspunkt i kommunernas befolkningsunderlag den 31 december
2018, har tingsrätten räknat fram det antal nämnden som varje kommun i

domsagan ska utöka med.

För Österåker kommun gäller att kommunen ska utse ytterligare 6

nämndemän för tjänstgöring till och med den 31 december 2023.

Tingsrätten önskar att kommunen snarast möjligt utser och redovisar till

tingsrätten vilka som utsetts till nämndemän och att man samtidigt tar i

beaktande att personer över 70 år för närvarande sällan är tillgängliga för

tjänstgöring.

Om fördelning av nämndemän inom domsagan

Attunda tingsrätts domsaga består av kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna,

Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och
Österåker. Sammanlagt bor det cirka 468 000 i dessa kommuner.

Antalet nämndemän fördelas enligt följande:

Utgångspunkt är utökning med 60 nämndemän från 275 st. till 335.

Folkmängd i domsagan 468 307 = 1 398

Antal nämndemän 335

Varje kommuns folkmängd = totalt antal nämndemän i respektive kommun
_

1398
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Järfälla 78 480 10 56

Sigtuna

'

48 130 6 34

Sollentuna 72 528 9 52

Täby 71 397 9 51

Upplands Väsby 45 543 5 32

Upplands-Bro 28 756 4 21

Vallentuna 33 432 4 24

Vaxholm 12 023 2 9

Österåker 44 831 6 32

Summa 468 307
'

60 335

(1) Befolkning den 31 december 2018 (källa SCB)
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Efter val av nämndemän behöver vi:

- sammanträdesprotokollet__från kommunfullmäktige
- förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden.

Vidare behöver vi för respektive nämndeman följande uppgifter:

Fullständigt namn
- Personnummer
- Mobil nr
- E-mejl adress

Vänligen mejla till: namndeman.attunda,tingsratt@dom.se

Eller skicka brev till:

Attunda tingsrätt

BOS-enheten/Nämnd

Box 940

191 29 Sollentuna

Med vänlig hälsning

Lars-Gunnar Gustafsson


