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Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU
2018:61)

Remissinstanser

Brottsförebyggande rådet
Centrum för rättvisa
Civil Rights Defenders
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
Domstolsverket
ECPAT Sverige
Ekobrottsmyndigheten
Film- och tv-branschens samarbetskommitté (FTVS)
Föreningen för Digitala Fri- och rättigheter
Göteborgs tingsrätt
Göteborgs universitet
Helsingborgs tingsrätt
Human Rights Watch
IT & Telekomföretagen
Judiska centralrådet i Sverige
Justitiekanslern

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

Kustbevakningen
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksarkivet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Rättighetsalliansen
Skatteverket
Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Stockholms tingsrätt
Svea hovrätt
Svenska Journalistförbundet (SJF)
Svenska kyrkan
Sveriges advokatsamfund
Sveriges domareförbund
Sveriges läkarförbund
Sveriges muslimska råd
Sveriges psykologförbund
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Tullverket
TU – Medier i Sverige
Umeå tingsrätt
Umeå universitet
Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
26 november 2018. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se. med kopia till
ju.a@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2018/04023/Å och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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.
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, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Mikael Kullberg
Ämnesråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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