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Remittering av delbetänkandet Kamerabevakning i
brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Remissinstanser

Arvika kommun
Askersunds kommun
Bostadsrätterna
Brottsförebyggande rådet
Bräcke kommun
Civil Rights Defenders
Datainspektionen
Domstolsverket
Dorotea kommun
Ekobrottsmyndigheten
Eksjö kommun
Falu kommun
Falu tingsrätt

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

Fastighetsägarna
Försvarsmakten
Förvaltningsrätten i Stockholm
Göta hovrätt
Göteborgs tingsrätt
Hyresgästföreningen
Justitiekanslern
Jämtlands läns landsting
Jönköpings kommun
Kammarrätten i Stockholm
Karlskrona kommun
Kiruna kommun
Kriminalvården
Kristinehamns kommun
Kustbevakningen
Laholms kommun
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lunds universitet, juridiska institutionen och institutionen för informatik
Malmö kommun
Malmö universitet
Mariestads kommun
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Munkedals kommun
Nacka kommun
Nordmalings kommun
Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)
Oskarshamns kommun
Polismyndigheten
Riksdagens ombudsmän
Skellefteå kommun
Skurups kommun
Skåne läns landsting
Solna tingsrätt
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Svenska Journalistförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS)
Säkerhetsbranschen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Trollhättans kommun
Tullverket
Uddevalla kommun
Vansbro kommun
Vimmerby kommun
Värmdö kommun
Västerås kommun
Åklagarmyndigheten
Ängelholms kommun
Örnsköldsviks kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
12 december 2018. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer Ju2018/04065/L4 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
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
4 (5)

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.

Jenny Ferm
Ämnesråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

5 (5)

