
Hovrätten över Skåne och Blekinge söker sommar-
notarier 2020 

 
Arbetsuppgifter 
Du kommer under din tid i hovrätten att få inblick i de olika ar-
betsuppgifter som förekommer på en hovrättsavdelning. Genom 
arbetet får du möjlighet att utveckla din förmåga att identifiera 
och analysera juridiska problem samt utveckla din förmåga att ut-
trycka dig i tal och skrift. Du kommer att få delta i föredragningar 
av mål och ärenden och upprätta förslag till beslut. Du kommer 
också att få vara protokollförare i något eller några huvudför-
handlingsmål och utföra därtill knutna arbetsuppgifter. Du kan 
också komma att få i uppgift att göra rättsutredningar i större el-
ler mer komplicerade mål. Arbetet sker under handledning av fi-
skalerna på avdelningen.   
 
Kvalifikationer 
Syftet med sommarnotarier är att ge juris studerande kunskap om 
praktiskt domstolsarbete och förhoppningsvis väcka intresse för 
framtida arbete inom Sveriges domstolar. 
 
Vi söker därför dig som är studerande på juristutbildningen med 
minst någon termin kvar. För att komma i fråga ska du ha klarat 
av straff-och processrättsterminen. Du bör ha goda betyg från ju-
ristutbildningen, ha god språklig förmåga, vara noggrann och ha 
god samarbetsförmåga. 
 
Anställningsvillkor 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. 
Omfattning: Heltid 
Sommaranställning fem veckor, fördelat på två perioder;  
22/6-26/7 eller 27/7-30/8 2020. Tre sommarnotarier per period. 
Antal platser: 6 
Lön: Månadslön 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2020-01-27 
Diarienummer: 395-19 
 
Välkommen med din ansökan, meritförteckning samt betyg från 
avklarade kurser på juristprogrammet via e-post till: 
hovratten.skaneblekinge@dom.se 
Alt. till: 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 
Box 846 
201 80  MALMÖ 
 
Kontaktperson: 
Administrativ fiskal Sofia Pöllänen tfn 040-35 57 33 
sofia.pollanen@dom.se 

 

Diarienr: 395-19 
 
 
Hovrätten över Skåne 
och Blekinge 
 
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge är en av landets sex 
hovrätter. Vid hovrätten ar-
betar ca. 100 medarbetare. 
 
Hovrätten är en modern ar-
betsplats belägen i centrala 
Malmö i en byggnad vid ka-
nalen på Hovrättstorget. 
 
Hovrätten är indelad i tre 
dömande avdelningar och en 
administrativ avdelning.  
 
Vår verksamhet känneteck-
nas av hög kvalitet. Vi arbe-
tar för en god arbetsmiljö 
med ett öppet och trivsamt 
arbetsklimat där delaktighet 
och ansvarstagande värde-
sätts. Vi bedriver ett konti-
nuerligt och engagerat ut-
vecklingsarbete.  
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