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Justitiedepartementet

Skärpta straff för knivbrott

Remissinstanser

Borgholms kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Brottsförebyggande rådet
Brottsofferjouren Sverige
Båstad kommun
Domstolsverket
Fagersta kommun
Friluftsfrämjandet
Grästorps kommun
Gävle kommun
Göta hovrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hylte kommun
Jägarnas Riksförbund
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Karlstad kommun
Krokom kommun
Kriminalvården

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Rosenbad 4
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Kumla kommun
Kustbevakningen
Lidköpings kommun
Lunds universitet (Juridiska fakulteten)
Lycksele kommun
Malmö universitet (Kriminologiska institutionen)
Mora kommun
Munkedals kommun
Mölndals kommun
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Piteå kommun
Polismyndigheten
Riksdagens ombudsmän
Sala kommun
Scouterna
Skövde kommun
Socialstyrelsen
Staffanstorps kommun
Statens institutionsstyrelse
Statens skolverk
Stockholms kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Svalövs kommun
Svea hovrätt
Svenska Jägareförbundet
Svenska Vapensamlarföreningen
Svensk Knivförening
Svenskt Forum för jakt, skytte och vapenfrågor
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Sveriges advokatsamfund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Vapenägares Förbund
Säkerhetspolisen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Södertälje kommun
Södertörns tingsrätt
Trelleborgs kommun
Tullverket
Umeå kommun
Umeå tingsrätt
Uppvidinge kommun
Värmlands tingsrätt
Åklagarmyndigheten
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 3
september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/01955 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
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.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
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.

Martin Rhodin
Ämnesråd
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