
Svenska Kriminalistföreningens årsberättelse 2019 

Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 13 maj 2019 omvaldes vice riksåklagaren 
Kerstin Skarp till ordförande i föreningen. Till styrelseledamöter omvaldes lagmannen 
Gudrun Antemar, justitierådet Agneta Bäcklund, kanslirådet Emma Ekström, advokaten 
Johan Eriksson, biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen, 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 Fredrik Wersäll. 
 
Till revisor omvaldes departementsrådet Mattias Larsson och hovrättsrådet Christer 
Lundh. Till revisorssuppleant omvaldes förbundsjuristen Anna Kers. 
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Under året har föreningen arrangerat tre föreningsmöten och en pubkväll. 
 
Årets första möte handlade om skjutvapenvåld. Vid mötet berättade utredarna vid 
Brottsförebyggande rådet Elin Jönsson och Erik Nilsson om resultaten från en 
intervjustudie med personer som själva varit aktiva i kriminella miljöer där det skjuts. 
 
Vid årsmötet fördes en diskussion om rättsfall som nationellt trauma. Vid mötet deltog 
tre personer med erfarenhet av att arbeta med uppmärksammade rättsfall – 
hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, advokaten Johan Eriksson och journalisten och 
författaren Joakim Palmkvist. Diskussionen handlade om hur man som yrkesperson 
hanterar rättsfall där inte bara de berörda personerna utan även allmänheten i övrigt har 
starka känslor och många åsikter. Samtalet leddes av riksmarskalken och f.d. 
hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. 
 
Höstpuben ägnades åt den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som 
sedan början av 2018 bedrivs i norra Stockholm. Chefen för polisområde Stockholm nord 
Patrick Ungsäter, tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Eva Thunegard och lagmannen 
Lena Egelin berättade om sina erfarenheter av verksamheten. 
 
Vid höstmötet diskuterades det första året med den nya sexualbrottslagstiftningen, i 
vilken det tydligare slagits fast att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet 
i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. I diskussionen medverkade forskningsrådet och 
docenten Stina Holmberg, kammaråklagaren Christina Voigt samt advokaten Ulrika 
Borg. Samtalet leddes av justitierådet Petter Asp.  
 
Vid årets utgång hade föreningen cirka 300 medlemmar. 


