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Yttrande över promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och 

uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 

(Ds 2020:22)  

 

Åklagarmyndigheten har ombetts att yttra sig över ovan nämnt förslag och är,  

utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, positiv till de förslag och 

ställningstaganden som promemorian redovisar.  

 
 
 
Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning 
av kammaråklagaren Malin Eriksdotter. Överåklagaren Astrid Eklund har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

På Åklagarmyndighetens vägnar  
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   Malin Eriksdotter   
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