
 
    

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Domareförbundets huvudsakliga arbete har varit att företräda svenska domare i 

angelägenheter som rör domstolar och domare. 

Förbundet är medlem i IAJ, det internationella domareförbundet och ingår därmed också i 

EAJ, det europeiska domareförbundet. Sveriges domareförbund är också medlem i AEAJ, det 

europeiska förvaltningsdomareförbundet.  

Styrelsearbetet 
Styrelsens sammansättning har under året varit följande.  

 

Ordinarie ledamöter 

Hanna Werth, ordförande  

Magdalena Hägg Bergvall, vice ordförande 

Thomas Bull 

Agneta Bäcklund 

Elin Carbell-Brunner  

Jacob Heister 

Karin Johnsson Rydh  

Johan Nordgren, kassör 

Anna-Maria Persson 

Robert Schött 

Suppleanter 

Mikael Forsgren 

Jon Karlsson 

Sandra Moradi (under del av året) 

Fredrik Nydén 

Mats Sjösten 

Hans Wikner 

Marit Åkerblom 

 

 

 

Martin Sunnqvist 

Carin Westerlund, sekreterare 

Sanna Vitestam 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft styrelsemöten och möten i ett arbetsutskott 

som bestått av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare tillsammans med Elin 

Carbell Brunner, Mikael Forsgren och Martin Sunnqvist. Arbetsutskottets syfte har främst 

varit att förbereda styrelsemöten.  



 
 

Huvudsaklig verksamhet 
Domareförbundets huvudsakliga verksamhet består i att företräda Sveriges domare i 

lagstiftnings- och rättskipningsfrågor och att i övrigt bevaka frågor av betydelse för den 

dömande verksamheten.  

 

Arbetet sker bl.a. genom att förbundet svarar på ett stort antal remisser. De remisser som 

styrelsen har besvarat finns på Domareförbundets hemsida.  

 

Domareförbundets vice ordförande Magdalena Hägg Bergvall har under året deltagit som 

expert i den statliga utredningen Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.  

 

Domareförbundets relation med Domstolsverket är viktig för att kunna ha möjlighet att 

påverka domarnas situation. Att Domstolsverket ska se förbundet som en part som företräder 

domare är ett mål som förbundets styrelse har arbetat med under en längre tid. Som ett led i 

detta arbete har Domareförbundet regelbundna möten med Domstolsverket. Några sådana 

möten blev dock inte av under pandemin men har nu återupptagits.  

 

Domareförbundets styrelse har under året arbetat med att synas i debatten, både externt och 

internt. Styrelsen har under verksamhetsåret publicerat en debattartikel där frågor om 

finansieringen av Sveriges Domstolar adresserades. Förbundet har också arbetat aktivt för att 

hålla hemsidan och Facebooksidan aktuella med inlägg om händelser som rör förbundets 

kärnfrågor. Under 2021 har förbundet även gett ut digitala nyhetsbrev. 

Internationell verksamhet 

IAJ, EAJ och AEAJ 
Under år 2021 har de flesta internationella möten som planerats tyvärr inte kunnat genomföras 

på plats. Några möten har istället ersatts av digitala möten, där främst formalia har avhandlats. 

De internationella förbunden har arbetat med att bevaka hur pandemin har påverkat frågor 

som rör rättssäkerhet och domarnas arbete. Domareförbundet har besvarat ett flertal enkäter  



 
 

och frågor för att bidra till detta arbete. AEAJ:s årsmöte hölls i Lyon och vi var 

representerade. Vid det mötet diskuterades bl.a. hur rättssäkerheten påverkats och vilka 

statliga stöd länderna beslutat om under pandemin. 

 

Under året genomförde förbundet en insamling bland medlemmarna till förmån för 

frihetsberövade turkiska kollegor och deras familjer. Insamlingen gav 11 271 kr. Eftersom 

förbundets ekonomi är god beslutade styrelsen att förbundet skulle tillskjuta lika mycket. Ett 

belopp om 22 542 kr överfördes till IAJ:s fond för stöd till turkiska domare och deras familjer. 

 

Nordiska samarbetet 

Det planerade mötet med våra nordiska kollegor som ursprungligen skulle ha hållits i 

Stockholm i september 2020 kunde tyvärr inte heller genomföras under 2021 på grund av 

pandemin. Förhoppningsvis kan mötet istället bli av under hösten 2022.  

Domaretik 
Domareförbundet har en viktig roll när det gäller frågor om domaretik. Förbundet har under 

en längre tid fört diskussioner med Domstolsverket angående förvaltningen och 

uppdateringen av de dokument som har tagits fram om god domarsed, och under 2020 gavs 

ett uppdrag om en sådan översyn till fd JK Anna Skarhed. Domareförbundet deltar i arbetet 

med denna översyn genom att ingå i referensgruppen. Förbundet har också verkat för att 

domaretik ingår som ett led i domarutbildningen och andra utbildningsinsatser.  

Ekonomi 
Domareförbundet får anslag från Domstolsverket för avgifterna för medlemskap i 

International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges 

(AEAJ) och för resor till dessa organisationers årsmöten. I övrigt finansieras 

Domareförbundet endast genom medlemsavgifter. Förbundet har numera ca 300 medlemmar. 

Förutom avgifterna till de internationella förbunden, består Domareförbundets kostnader 

främst av resekostnader. På grund av pandemin har få resor genomförts. Detta innebär att 

ekonomin är relativt god. Då förbundet valde att överföra ett belopp om 11 271 kr av egna 

medel till förmån för de turkiska kollegorna samt då domstolsverkets bidrag för  

 



 
 

medlemsavgifter år 2021 inte finns med i årsredovisningen, är resultat för år 2021 negativt. 

Förbundet är vid god kassa.  

 

 

 

Malmö den 25 mars 2022 

 

Styrelsen genom  

 

Hanna Werth  
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