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Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri 

Remissinstanser 

Arbetsgivarverket 

Bonnier News AB 

Brottsförebyggande rådet 

Domstolsverket 

Folke Bernadotteakademien 

Fortifikationsverket 

Föreningen grävande journalister 

Försvarets materielverk 

Försvarets radioanstalt 

Försvarshögskolan 

Försvarsmakten 

Förvarsunderrättelsedomstolen 

Göteborgs tingsrätt 

Hovrätten för Västra Sverige 
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Inspektionen för strategiska produkter 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Justitiekanslern 

Kriminalvården 

Kustbevakningen 

Lunds universitet (juridiska fakulteten) 

Malmö tingsrätt 

Migrationsverket 

Myndigheten för press, radio och tv 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Polismyndigheten 

Post- och telestyrelsen 

Publicistklubben 

Riksarkivet 

Riksdagens ombudsmän 

Schibsted Sverige AB 

Statens fastighetsverk 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 

Stockholms tingsrätt 

Stockholms universitet, (juridiska fakultetsnämnden) 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
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Svea hovrätt 

Svenska institutet för europapolitiska studier 

Svenska Journalistförbundet 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Domareförbund 

Sveriges Radio AB 

Sveriges Television AB 

Säkerhets- och försvarsföretagen 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

Säkerhetspolisen 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Tullverket 

TU – Medier i Sverige 

TV4 Media AB 

Åklagarmyndigheten 

I utkastet till lagrådsremiss behandlas förslagen i betänkandet Förstärkt 

skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och 

säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70). Vissa ändringar görs i 

förhållande till de förslagen. I remissen ligger att regeringen vill ha 

synpunkter på utkastets förslag. 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juni 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/01481 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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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.  

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.  

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. 

 

 

 

Mikaela Bexar 

Ämnesråd 
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Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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