Svenska Kriminalistföreningens årsberättelse 2018
Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 17 april 2018 omvaldes vice
riksåklagaren Kerstin Skarp till ordförande i föreningen. Till styrelseledamöter omvaldes
lagmannen Gudrun Antemar, justitierådet Agneta Bäcklund, kanslirådet Emma Ekström,
advokaten Johan Eriksson, forsknings- och utredningsrådet vid Brottsförebyggande rådet
Erik Grevholm, utvecklingschefen vid Polismyndigheten Anders Hall, anstalts- och
häktesdirektören Hanna Jarl, professorn Jerzy Sarnecki, jur.dr. Erik Svensson och
riksmarskalken och f.d. hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Till ny styrelseledamot
valdes biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen.
Till revisor omvaldes departementsrådet Mattias Larsson. Till ny revisor valdes
hovrättsrådet Christer Lundh. Till revisorssuppleant omvaldes förbundsjuristen Anna
Kers.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.
Under året har föreningen arrangerat två föreningsmöten och två pubkvällar.
Vårens föreningsmöte hade temat korruption. Professor Bo Rothstein, som i drygt 30 år
har forskat om statsvetenskapliga frågor vid bland annat Göteborgs universitet och
University of Oxford, gav sin bild av forskningen på området och diskuterade frågor om
tillit och korruption. Deltog gjorde även Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet
Mot Mutor, och advokaten Biörn Riese, som kommenterade Bo Rothsteins anförande
och det pågående arbetet mot korruption och läget i rättssystemet gällande
missförhållanden och korruption. Moderator var f.d. justitierådet Sten Heckscher.
Vid höstmötet diskuterades den straffrättsliga behandlingen av unga lagöverträdare. Unga
lagöverträdare har sedan länge behandlats mildare straffrättsligt, både i fråga om
straffmätning och påföljdsval. Diskussionen utgick från vilka argument som finns för och
emot sådan särbehandling, och vilka konsekvenser de olika alternativen kan få. Deltog
gjorde riksåklagaren Petra Lundh, som vid tillfället var regeringens särskilda utredare i
Ungdomsreduktionsutredningen, läkaren och professorn Martin Ingvar, justitierådet
Petter Asp och riksdagsledamoten Beatrice Ask. Samtalet leddes av riksmarskalken och
f.d. hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.
Vid vårpuben diskuterades tidsbestämning av livstidsstraff. Deltog gjorde lagmannen
Björn Lindén och Marianne Kristiansson, adjungerad professor samt avdelningschef och
överläkare vid Rättsmedicinalverket. Höstpuben gästades av rikspolischefen Anders
Thornberg, som gav sin syn på uppdraget att leda Polismyndigheten.
Vid årets utgång hade föreningen cirka 320 medlemmar.

