
 
 
Remissvar på ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen 
om förbud mot kärnvapen” 
 
IKFF kommer att författa ett remissvar till Lars-Erik Lundins utredning ”Utredning av 
konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”. Vi 
välkomnar nu input och analyser från alla medlemmar som vill bidra till ett starkt remissvar. 
Deadline för input är den 26 mars. IKFF:s remissvar kommer att översändas till UD den 26 
april. 
 
Skicka din input till info@ikff.se senast den 26 mars. 
 
INSTRUKTIONER 
 
Vad är en remiss? 
Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade 
remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstanserna kan inkomma med 
ett remissvar. 
Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser 
ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. 

Innan regeringen skriver en proposition/rapport/beslut får myndigheter och 
intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett utredningsförslag från till exempel 
en kommitté eller utredare. Om en stor del av remissinstanserna är negativa till förslaget kan 
regeringen besluta att inte gå vidare i frågan. Det kan också räcka att en enda tillräckligt tung 
remissinstans, såsom den berörda myndigheten, är negativ för att ett förslag ska stoppas. 
Regeringen kan också försöka hitta andra lösningar än de som kommittén/utredningen har 
föreslagit. 
 
Läs: 

- Läs gärna IKFFs blogg och analys som bakgrundinformation innan ni läser 
utredningen:   

o IKFFs blogg: https://ikff.se/en-ensidig-karnvapenrapport-med-stora-brister/  
o Initial analys av IKFF och Svenska läkare mot kärnvapen: https://ikff.se/wp-

content/uploads/2019/02/informationsunderlag-karnvapenkonventionen-
190130-1.pdf 

- Läs även utredningens direktiv: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/tillsattande-av-utredning-for-
att-analysera-konventionen-om-ett-karnvapenforbud/ 

- Här hittar ni själva utredningen: 
https://www.regeringen.se/48f047/contentassets/55e89d0a4d8c4768a0cabf4c3314aab
3/rapport_l-e_lundin_webb.pdf 

 
Att tänka på: 

- När ni gör analysen, glöm inte att utgå från regeringens direktiv – hur väl har Lundin 
utfört sitt uppdrag? (Man får såklart även kommentera på själva direktivet om man har 
åsikter om detta). 

- Glöm inte att ge sidhänvisningar och gärna direktcitat till det stycke ni refererar till. 



 
 

- Har ni annan information/forskning som motbevisar vad som står i rapporten, lägg 
alltid in tydliga referenser till dessa. 

- Meddela om ni läst hela rapporten eller endast vissa delar (om endast delar, meddela 
vilka). 

- Om det är en generell analys av rapporten skriv gärna ut det (även här gärna med ett 
citat ur rapporten som styrker denna analys). 

- Om det är något i rapporten ni håller med om, kommentera gärna detta också. 
- Vi välkomnar även kommentarer på rapportens struktur.  

 
Upplägg: 

- Max 2 sidor text (om ni är flera personer som arbetat fram analysen, max 4 sidor). 
- Skriv tydligt i dokumentet vem/vilka som står bakom analysen. 

 


