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  Datum Dnr 
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  Ert datum 

 
Er beteckning 

   2020-12-16 Ju2020/04700 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttrande över departementspromemorian Regler om internationellt 
samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och 
tillträdesförbud 

 
Med utgångspunkt från de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka 
finns ingen erinran mot förslaget. 
 
_______________________________________________________________ 
Detta beslut har fattats av rättschefen Marie Louise Ollén efter föredragning av 
kammaråklagaren Ashraf Ahmed. Under beredningen har synpunkter inhämtats 
från vice överåklagaren Peter Lundkvist samt kammaråklagaren Malin 
Eriksdotter. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Per Hedvall 
deltagit. 
 
 
 
 
Marie Louise Ollén 
 
 
    Ashraf Ahmed 
 

Kopia till 

Kommunikationsavdelningen 
Rättsavdelningen 
Utvecklingscentrum 
Biblioteket 
Paula Ljunggren, chefssekreterare 
Justitiedepartementet/Å 

Justitiedepartementet 
Straffrättsenheten 

 
 

Postadress 
 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 5553 
114 85 Stockholm 
 

Östermalmsgatan 87 C 
 

010-562 50 00 
 
  
 

registrator@aklagare.se 
 
Webbadress 
www.aklagare.se 
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