
 BLEKINGE NÅMNDEMANNAFÖRENING 

 

Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö 

Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl 06.00 från Karlskrona. Det var  

25 nämndemän som såg fram emot studiebesöken. 

Resan gick genom ett soligt och somrigt Blekinge och Skåne! 

Gruppen lyssnar på Rättsläkare Sophia Neringers föreläsning ”Från Brottsplats till domstol” (foto: Kerstin Ekberg-Söderbom)

RÄTTSMEDICIN 

Första stoppet var Lund där Sophia Neringer, rättsläkare, hälsade oss hjärtligt 
välkomna till Rättsmedicinen och höll därefter en intresseväckande och sakkunnig 
föreläsning om myndighetens verksamhet.  

Temat var ”Från Brottsplats till Domstol”. 

 

Den rättsmedicinska verksamheten lyder under Justitiedepartementet och därunder 
Rättsmedicinalverket. Rättsläkarstationer finns i Lund, Göteborg, Jönköping, 
Stockholm, Uppsala och Umeå. 

 



Arbetsuppgifterna för Rättsmedicin är: 

* att undersöka levande personer 

* att undersöka avlidna personer 

* att göra brotts- och fyndplatsundersökningar 

* att uppträda som sakkunnig i domstolen 

* att bistå polisen i dess utredningsarbete 

 

Det finns: 

* Obduktion 

* Utvidgad rättsmedicinsk obduktion och 

* Likbesiktning allt i syfte 

   att fastställa dödsorsaken såsom beroende på sjukdom, trauma eller oklart 

   att fastställa dödssättet 

* suicid, olycksfall, annans handåverkan eller sjukdom 

 

Brotts- och fyndplatsundersökning: 

* Bakgrundsinformation 

* Läge och ställning på kroppen 

* Omgivning 

* Kroppsundersökning 

 
Dödsfall genom brand: 

* Kolmonoxid 

* Ljusröda likfläckar 

* Sot i luftvägarna 

* Värmepåverkan av inre organ/förkolning 



Sophia beskrev dessutom de yttre och inre undersökningar som görs för att fastställa 
dödsorsaken vid olika slag av dödsfall. 

Några av deltagarna på ”obduktionsrunda” (foto: Kerstin Ekberg-Söderbom) 

 
Efter en god lunch på anrika Grand Hotell i Lund åkte vi vidare till Hovrätten över 
Skåne-Blekinge i Malmö. 

 

HOVRÄTTEN 

Vi fick en bra information om hovrättens uppgifter av hovrättens administrative 

direktör Niclas Söderberg som berättade att hovrätten funnits i nuvarande lokaler 

sedan 2009. I samma fastighet finns bl.a. hyresnämnden och en del av domstolsverket. 

Det finns nio förhandlingssalar och samtliga lokaler är av yppersta klass. 

 

Vad gör hovrätten? 

Om man inte är nöjd med en dom eller ett beslut från tingsrätten kan man 
överklaga till hovrätten. Hovrätten prövar brottmål, tvistemål och ärenden som 
redan har behandlats i tingsrätten. I många fall krävs ett beslut- ett prövnings-
tillstånd – för att hovrätten ska göra en ny fullständig prövning av ett mål som 
överklagats. 



 

I Sverige finns det sex hovrätter som hanterar mål från sina närområden. De ligger i 
Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Sundsvall och Umeå. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades 1821 och hade först sitt säte i 
Kristianstad (1821 -1917) för att därefter år 1917 flytta till Malmö. 

 

De vanligaste måltyperna: 

Brottmål, tvistemål och ärenden (exempel på ärenden är ansökan om adoption, god 
man, boutredningsman eller förvaltare). 

 

Rättegången i hovrätten 

Ett mål som fått prövningstillstånd innebär ofta en ny rättegång på plats i hovrätten. 
Vittnen och målsägande behöver i de flesta fall inte närvara, men om man har kallats 
till rättegång måste man delta. 

 
Prövningstillstånd prövas av tre domare. 

Alla förhör i tingsrätten spelas ju in med video. Målsägande och vittnen behöver 
därför som regel inte komma till hovrätten. De har ju redan lämnat sin berättelse vid 
tingsrätten och hovrätten tittar istället på dessa förhör. 

Åtta nämndemän från Blekinge tjänstgör i hovrätten. 

 

Övrigt: 

* Hovrätten tittar på inspelade förhör från tingsrätterna i alla måltyper. 

* Brottmålen tar upp större delen av arbetstiden 

* Ökat fokus på säkerhet i domstolarna 

* Målen blir mer omfattande 

 

  



Domstolens sammansättning 

Brottmål: tre juristdomare och två nämndemän 

Tvistemål: tre eller fyra juristdomare 

Familjemål: tre juristdomare och två nämndemän (om det var två nämndemän i 
tingsrätten) 

Minst två av juristdomarna ska vara eller ha varit ordinarie domare. 

 

Personal 

Presidenten är hovrättens chef. 

Tre lagmän fungerar som avdelningschefer. 

Det finns 24 hovrättsråd och 20 icke-ordinarie domare under utbildning. 

Därutöver finns det c:a 40 administratörer. 

 

Sammanfattning: 

Det blev en mycket intressant och lärorik resa.  

 

Kjell GG Johansson 

vice sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


