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Remiss: Komplettering av förslagen i SOU 2013:85 Stärkt 
straffrättsligt skydd för egendom avseende olaga förföljelse 
Ju2013/8768/L5 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent 
Helén Örnemark Hansen. 
 
Utifrån de förutsättningar som juridiska fakultetsstyrelsen har att pröva lämnas 
förslaget utan erinran. 
 
Enligt delegation 
 
 
Helén Örnemark Hansen  

2015-11-13 
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