
  Remissvar  Sida 1 (1) 
 
 

 Huvudkontoret Datum Dnr 

  Tillsynsavdelningen 2020-11-26 ÅM2020-1570 
  Ert datum Er beteckning 
 Kammaråklagare Viktoria Thörnqvist 2020-09-15 Ju2020/02922 
     

 
 
 
 
 
 
 
Yttrande över betänkandet Grundlagsskadestånd – ett 
rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) 
 
Med utgångspunkt från de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka 
finns ingen erinran mot förslagen. 
________________________________ 
 
Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin efter 
föredragning av kammaråklagaren Viktoria Thörnqvist. I beredningen har 
också biträdande tillsynschefen Sofie Lundin deltagit. 
 
 
 
 
Katarina Johansson Welin     

Viktoria Thörnqvist  
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Sammanfattning
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