
 

Domareförbundets verksamhetsplan 2020 

 

Syfte 
Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för domare. Förbundet ska företräda Sveriges 
domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i 
övrigt bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten. Förbundet ska samla domarna 
till överläggningar i frågor av betydelse för domstolarna och domarkåren.  

Sveriges Domareförbund är inte en facklig sammanslutning.  

Verksamhetsidé 
Sveriges Domareförbund ska bevaka såväl interna som externa frågor som berör domarnas 
profession samt delta i diskussioner och bilda opinion i sådana frågor. Därför ska vi utforma vår 
verksamhet så att vi har 

• en stark förankring i domarkåren  

• en tydlig verksamhetsinriktning 

• en organisation som ständigt utvecklas och förbättras 

• en god dialog med viktiga aktörer 

• en stark ställning i samhällsdebatten 
 

Mål och strategier 

 

Huvudsaklig verksamhet 
 
Långsiktigt mål 
Domareförbundet är en självklar part i den allmänna debatten i frågor som rör lagstiftning, 
rättsskipning samt domares och domstolarnas oberoende och självständighet, liksom i frågor som 
gäller domaretik, domarrollen och domares ansvar i vid bemärkelse. Sveriges Domareförbund har 
en viktig roll i överläggningar och diskussioner, såväl internt som externt i frågor som rör 
domares profession. Sveriges Domareförbund är en självklar företrädare för Sveriges domare.  
 
Detta uppnår vi genom att  

• Föra fram våra ståndpunkter i vår roll som remissinstans 

• Delta i debatten genom att finnas i olika sociala medier 

• Använda hemsidan för att få ut våra åsikter 

• Ta initiativ till att delta i diskussioner om aktuella frågor 

• Ha goda kontakter med företrädare för regering, riksdag och Domstolsverket (DV) 

• Ha goda kontakter med SACO-S Domstol samt företrädare för exempelvis advokater och 
åklagare 

• Ha många medlemmar 

• Öka delaktigheten i förbundets verksamhet 
 



 
 
Särskilda mål 2020 

• Stärka förankringen i domarkåren,   

• Öka antalet medlemmar för ökad legitimitet, 

• Hög aktiviteten på förbundets hemsida och Facebook-sida, 

• Publicera nyhetsbrev en gång per termin till förbundets medlemmar och andra 
intressenter, 

• Få till stånd möte med generaldirektören för Domstolsverket  

• Träffa för företrädare för Domarnämnden och Justitiedepartementet  

• Publicera minst en debattartikel i någon av de stora dagstidningarna, 

• Arbeta med frågan om individuella löner.  
 
Ekonomi 
 
Långsiktigt mål 
Sveriges Domareförbund har en stabil ekonomi anpassad till den verksamhet som bedrivs i 
förbundet och som klarar även förändrade yttre förutsättningar. 
 
Detta uppnår vi genom att 

• Öka medlemsintäkterna  

• Öka övriga intäkter  

• Verka för ekonomiska tillskott från DV i linje med avsikterna i regleringsbrevet 
 
Särskilda mål 2020 

• Medlemsantalet ökar  

• Intäkterna från medlemsavgifter ökar 

• Inventering av möjliga stipendiefonder  
 
Internationell verksamhet 
 
Långsiktigt mål 
Sveriges Domareförbund är medlem av Internationella Domareförbundet (IAJ) och Europeiska 
Administrativa Domareförbundet (AEAJ) och är representerat vid internationella möten där 
domares oberoende och självständighet diskuteras. Svenska domare har förtroendeuppdrag i 
internationella organisationer.  
 
Detta uppnår vi genom att 

• Delta i internationella möten med flera personer 

• Skapa förutsättningar för kontinuitet i fråga om deltagare 

• Söka bidrag för resor 

• Skapa en ökad medvetenhet hos DV och Justitiedepartementet om att det är Sveriges 
Domareförbund som ska företräda svenska domare i olika sammanhang  

 
Särskilda mål 2020 

• Sveriges Domareförbund har minst en representant vid årliga möten i IAJ, AEAJ och 
EAJ och det nordiska mötet 2019 

• Sveriges Domareförbund bevakar att förbundet tillfrågas inför internationella möten    



 
 
 
Domaretik 
 
Långsiktigt mål 
Sveriges Domareförbund har en viktig och framträdande roll när det gäller frågor om domaretik. 
DV förvaltar med stöd av förbundet de dokument som tagits fram om god domarsed och 
förbundet verkar aktivt för att domaretik ingår i domarutbildningen och att diskussionen om 
domaretik hålls levande.  
 
Detta uppnår vi genom att  

• Ha ett diskussionsforum på hemsidan 

• Anordna domaretiska seminarier 

• Ta initiativ till utbildningsinsatser inom Domstolsakademin 
 
Särskilda mål 2020 

• Aktivt delta i arbete med uppdatering av dokumenten ”God domarsed” som DV beslutat 
om 

• Hitta former för att hantera ett diskussionsforum 

• Verka för att öka antalet utbildningsinsatser om domaretik 


