
Svenska Kriminalistföreningens årsberättelse 2016 

Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 26 april 2016 omvaldes vice 
riksåklagaren Kerstin Skarp till ordförande i föreningen. Till styrelseledamöter omvaldes 
lagmannen Gudrun Antemar, justitierådet Agneta Bäcklund, verksamhetschefen vid 
Brottsförebyggande rådet Erik Grevholm, utvecklingschefen vid Polismyndigheten 
Anders Hall, f.d. justitierådet Sten Heckscher, professorn Claes Lernestedt, professorn 
Jerzy Sarnecki och hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Till nya styrelseledamöter valdes 
kanslirådet Emma Ekström (adjungerad sedan hösten 2015), advokaten Johan Eriksson 
och anstalts- och häktesdirektören Hanna Jarl. 
 
Till revisor omvaldes ämnesrådet Patrik Örnsved och hovrättsrådet Göran Nilsson. 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 besöktes av regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande 
extremism Mona Sahlin. Samordnarens huvuduppdrag är att stärka och stödja lokal 
samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Efter att Mona Sahlin berättat 
om sitt arbete tog forskaren och kriminologen Christoffer Carlsson och polisen och 
sociologen Amir Rostami vid. Christoffer Carlsson berättade om den rapport om att 
lämna våldsbejakande extremism som han nyligen skrivit, och Amir Rostami om sitt 
arbete som kommittésekreterare åt samordnaren. Moderator var lagmannen Gudrun 
Antemar. 
 
Temat för höstmötet var frivårdens utmaningar och möjligheter. Kvällen inleddes med att 
generaldirektören vid Kriminalvården Nils Öberg och chefen för avdelningen för frivård 
vid Kriminalvården Lennart Palmgren berättade om frivården. Därefter följde ett samtal 
om frivårdens möjligheter att utgöra ett tryggt och kraftfullt alternativ till korta 
fängelsestraff, där även hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och generaldirektören vid 
Brottsoffermyndigheten Annika Öster deltog. 
 
Vid vårpuben berättade regeringens särskilda utredare lagmannen Gudrun Antermar om 
sitt arbete med att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga 
integritet, särskilt gällande hot och andra kränkningar. Även vid höstpuben redovisades 
en utredning, då regeringens särskilda utredare lagmannen Inger Söderholm redogjorde 
för sitt arbete med att ta fram förslag för minskad användning av häktning och 
restriktioner. 
 
Vid årets utgång hade föreningen cirka 270 medlemmar. 


