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Försvarsdepartementet

Remittering av betänkandet En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31)

Remissinstanser

1

Riksdagens ombudsmän (JO)

2

Stockholms tingsrätt

3

Justitiekanslern

4

Polismyndigheten

5

Säkerhetspolisen

6

Kustbevakningen

7

Åklagarmyndigheten

8

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

9

Inspektionen för strategiska produkter

10 Försvarsmakten
11 Försvarets materielverk
12 Försvarets radioanstalt
13 Totalförsvarets forskningsinstitut
14 Länsstyrelsen i Norrbottens län
15 Länsstyrelsen i Västerbottens län
16 Länsstyrelsen i Stockholms län
17 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
18 Länsstyrelsen i Örebro län
19 Länsstyrelsen i Blekinge län

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 89
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 9
E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se

20 Länsstyrelsen i Skåne län
21 Försvarshögskolan
22 Umeå universitet, juridiska institutionen
23 Luftfartsverket
24 Post- och telestyrelsen
25 Transportstyrelsen
26 Trafikverket
27 Sjöfartsverket
28 Arbetsgivarverket
29 Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O)
30 Seko, Service- och kommunikationsfacket
31 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S)
32 Svenska Röda korset
Utredningens uppdrag har genomförts med utgångspunkt i den analys av
regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens
betänkande (SOU 2016:64). Det betänkandet finns tillgängligt via
regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statensoffentliga-utredningar/2016/09/sou-201664/
Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den
25 september 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange
diarienummer Fö2018/00578/RS och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Diamant
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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