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En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande. 

Åklagarmyndigheten konstaterar att kommissionens uppdrag har varit brett och 
att betänkandet endast i begränsad omfattning tar upp frågor som rör Åklagar-
myndighetens verksamhet och ansvarsområden. Sådana frågeställningar finns 
främst i kapitel 26, men även i exempelvis avsnitt 19.3.6 under rubriken 
”Övervägande och bedömning om straffrättslig sanktion”. De överväganden, 
bedömningar och rekommendationer som redovisas är mycket kortfattade. 
Några skarpa förslag lämnas inte.  

Åklagarmyndigheten delar uppfattningen att rätt utformade insatser för ökad 
jämlikhet kan förväntas leda till minskad kriminalitet och instämmer i 
huvudsak i de problembeskrivningar som redovisas i kapitel 26. I övrigt har 
myndigheten inte några synpunkter eller kommentarer. 
 
 

 

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren 
Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Jenny Ahlner Wetterqvist.  
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