Svenska Kriminalistföreningens årsberättelse 2015
Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 5 maj 2015 nyvaldes vice riksåklagaren
Kerstin Skarp till ordförande i föreningen. Till styrelseledamöter omvaldes lagmannen
Gudrun Antemar, justitierådet Agneta Bäcklund, samordningschefen numera
verksamhetschefen vid Brottsförebyggande rådet Erik Grevholm, f.d. justitierådet Sten
Heckscher, rättssakkunnige numera hovrättsrådet Christer Lundh, advokaten Tomas
Rothpfeffer, professorn Jerzy Sarnecki, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och
professorn Niklas Långström. Till nya styrelseledamöter valdes avdelningschefen vid
Polismyndigheten Anders Hall och professorn Claes Lernestedt.
Till revisor omvaldes ämnesrådet Patrik Örnsved. Till ny revisor valdes hovrättsrådet
Göran Nilsson och till ny revisorssuppleant valdes förbundsjuristen Anna Kers.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Vid sammanträdet den
24 augusti adjungerades departementssekreteraren Emma Ekström till styrelseledamot
och utsågs att vara sekreterare och kassör.
Under året har föreningen arrangerat två föreningsmöten och två pubkvällar.
Vid vårens föreningsmöte redogjorde regeringens särskilde utredare professorn Daniel
Tarschys för arbetet med den så kallade Bergwall-kommissionen. Utredningen har haft i
uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de
brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, blev dömd
för åtta mord – gärningar som han sedan efter resning har frikänts från. Efter
redogörelsen diskuterade Daniel Tarschys tillsammans med chefsjustitieombudsmannen
Elisabet Fura och riksåklagaren Anders Perklev samspelet psykiatrisk vård – rättsväsendet
och rollfördelningen mellan olika aktörer i rättsväsendet vid mål där den tilltalade har
erkänt och vill bli dömd. Diskussionen leddes av f.d. justitierådet Sten Heckscher.
Höstmötet besöktes av justitie- och migrationsministern Morgan Johansson, som
berättade om regeringens prioriteringar och arbete på det kriminalpolitiska området.
Därefter fördes ett samtal mellan ministern och vice riksåklagaren Kerstin Skarp och f.d.
justitierådet Sten Heckscher om politikens innehåll och utmaningar.
På vårpuben berättade rikspolischefen vid den nya nationella Polismyndigheten Dan
Eliasson om uppdraget att leda myndigheten och de utmaningar som svensk polis står
inför. Vid höstpuben gav jur.dr. Lars Korsell vid Brottsförebyggande rådet en bild av
forskningen om bidragsbrott och andra brott riktade mot välfärdssystemen, och vilka
möjligheter som finns att täppa till luckorna i systemen för att förhindra sådana brott.
Vid årets utgång hade föreningen cirka 290 medlemmar.

