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Kravprofil för fiskalsantagning  

De skickligaste och för domaryrket lämpligaste juristerna ska rekryteras till 

domarutbildningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. En fiskal anställs 

med utgångspunkten att fiskalen i framtiden ska arbeta som ordinarie do-

mare. Bedömningen av sökandens egenskaper utgår därför från kravprofilen 

för ordinarie domare.  

Formella krav 

• Svenskt medborgarskap 

• Juristexamen eller annan godkänd examen  

• Förvärvad notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) 

• De övriga krav som ställs i 4 kap. 1 § rättegångsbalken 

Bedömningsgrund 

Under respektive punkt anges inte någon bedömning av i hur hög grad som 

en fiskal måste uppfylla grundkraven. Det ligger dock i sakens natur att de 

jurister som antas tillhört det översta skiktet av domstolarnas notarier och den 

som antas ska i varje delpunkt med god marginal uppfylla grundkraven. 

Skicklighet och juridiska kunskaper  

Fiskalen ska ha förutsättningar att möta de kvalitativa krav som ställs på den 

dömande verksamheten utifrån de mål som fiskalen ska hantera. Fiskalen ska 

ha kunskaper om det rättsliga regelsystemet och förmåga att tillämpa detta 

enligt gängse metoder.  

Analytisk förmåga  

Fiskalen ska ha förmåga att se sammanhang samt kunna identifiera, analysera 

och lösa komplexa rättsliga problem.  

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

Fiskalen ska kunna uttrycka sig klart och begripligt både skriftligen och munt-

ligen.  

Självständighet och integritet 

Fiskalen ska ha förmåga att tåla den påfrestning som domaryrket kan inne-

bära. Fiskalen ska kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig på-

verkas av strömningar i samhället eller tryck från andra. Fiskalen ska ha in-

tegritet och förmåga att ta initiativ.  
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Samarbetsförmåga  

Fiskalen ska ha förmåga att kommunicera, möta människor och leda andra 

människor i arbetet. Fiskalen ska även ha insikt om samarbetsförmågans be-

tydelse för arbetsklimatet vid domstolen och för verksamheten i dess helhet. 

Fiskalen ska kunna samarbeta med all personal.  

Bemötande 

Fiskalen ska förstå att ett gott bemötande är av vikt för allmänhetens förtro-

ende för domstolarna. Fiskalen ska ha förmåga att bemöta bland annat parter, 

allmänhet och media på ett respektfullt sätt. 

Omdöme  

Fiskalen ska ha en allmän mognad och ett ansvarskännande förhållningssätt. 

Fiskalen ska även ha självinsikt samt förmåga att analysera kring sig själv och 

domarrollen. Fiskalen ska vara omvärldsorienterad och visa intresse för sam-

hället. 

Arbetsförmåga  

Fiskalen ska ha förmåga att fatta beslut och med bibehållen kvalitet driva fram 

mål och ärenden till avgörande inom rimlig tid. Fiskalen ska kunna struktu-

rera och prioritera sitt arbete även vid hög arbetsbelastning.  


