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Justitiedepartementet
Enheten för lagstiftning om allmän ordning och
säkerhet och samhällets krisberedskap

Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka
efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)

Remissinstanser

Barnens rätt i samhället
Barnombudsmannen
Barnrättsbyrån
Borlänge kommun
Bostadsrätterna
Brottsförebyggandet rådet
Civil Rights Defenders
Degerfors kommun
Diskrimineringsombudsmannen
Ekobrottsmyndigheten
Eskilstuna kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun

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

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Fastighetsägarna Sverige
Gotlands kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs tingsrätt
HSB Riksförbund
Huddinge kommun
Hyresgästföreningen
Justitiekanslern
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlstads kommun
Kriminalvården
Kustbevakningen
Landskrona kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Malmö tingsrätt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Mölndals kommun
Nyköpings kommun
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O)
Polismyndigheten
Riksbyggen
Riksdagens ombudsmän
Ronneby kommun
Rädda Barnen
Skellefteå kommun
Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S)
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Stockholms kommun
Stockholms universitet
Svea hovrätt
Sveriges advokatsamfund
Sveriges allmännytta
Sveriges Kommuner och Regioner
Säkerhetspolisen
Södertälje kommun
Tidaholms kommun
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Tullverket
Umeå universitet
UNICEF Sverige
Uppsala kommun
Vänersborgs kommun
Ystads kommun
Åklagarmyndigheten
Åre kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15
januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)
per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/03934 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens
namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, 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.
Promemorian kan dessutom 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.

Ida Wettervik
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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