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Utrikesdepartementet
Enheten för nedrustning och icke-spridning, Grupp
1: Nedrustnings- och icke-spridningsfrågor
Ministerråd
Martin Rahm
08-405 3766
070-357 83 26

Remiss av utredningen av konsekvenserna av ett svenskt
tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

Remissinstanser

Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Inspektionen för strategiska produkter
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Kristna fredsrörelsen
Kungliga krigsvetenskapsakademien
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Röda korset
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Atlantkommittén
Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 39 Stockholm
Besöksadress: Gustav Adolfs torg 1
E-post: ud.registrator@regeringskansliet.se

Svenska FN-förbundet
Svenska kyrkan
Svenska läkare mot kärnvapen
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utrikespolitiska institutet
Vattenfall AB
Remissförfarandet är öppet även för andra organisationer som vill inkomma
med synpunkter.
Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast fredagen
den 26 april 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till ud.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
martin.rahm@gov.se samt ud-nis@gov.se. Ange diarienummer
UD2019/00979/NIS och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i utredningen.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Utredningen kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
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Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett exemplar av
utredningsrapporten. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik,
kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post
kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för
remissändamål.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Andrés Jato
Departementsråd, enhetschef
Enheten för nedrustning, icke-spridning

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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