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Infrastrukturdepartementet
Enheten för samhällets digitalisering

Remiss av Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13)
om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

Remissinstanser

Alingsås kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Dals-Eds kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Gotlands kommun
Hela Sverige ska leva
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
IT&Telekomföretagen
Kalmar kommun
Karlstads kommun

Katrineholms kommun
Konkurrensverket
Kramfors kommun
Laxå kommun
Linköpings kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö stad
Malå kommun
Marks kommun
Norrköpings kommun
Nässjö kommun
Region Blekinge
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
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Region Stockholm
Skellefteå kommun
Skövde kommun
Sundsvalls kommun
Svenska Stadsnätsföreningen
Sveriges Kommuner och Regioner
Säffle kommun
Söderhamns kommun
Tibro kommun
Tierps kommun
Tillväxtverket
Torsby kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tranås kommun
Tågföretagen
Umeå kommun
Uppsala kommun
Vännäs kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Östersunds kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30
juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/00580 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
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.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen på åtgärder i
Post- och telestyrelsens rapport, se vidare om detta i bifogad promemoria från
Regeringskansliet. Denna begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Önskas ett fysiskt exemplar av remissen, vänligen kontakta Maria Solberg,
e-post: maria.solberg@regeringskansliet.se, telefon: 08-405 21 13.
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.
Rapporten 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.

Lena Carlsson
Departementsråd
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