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Promemorian Skattelättnad för cykelförmån
Remissinstanser

Arboga kommun
Arbetsgivarverket
Bromölla kommun
Cykelfrämjandet
Danderyds kommun
Ekonomistyrningsverket
Falkenbergs kommun
Folkhälsomyndigheten
Föreningen Auktoriserade revisorer
Företagarna
Förvaltningsrätten i Jönköping
Gislaveds kommun
Gotlands kommun
Gröna bilister
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Hagfors kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Landsorganisationen i Sverige
Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Linköpings kommun
Malmö kommun
Malå kommun
Mora kommun
Nacka kommun
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
Naturskyddsföreningen
Nordmalings kommun
Näringslivets regelnämnd
Piteå kommun
Regelrådet
Region Jönköping
Region Skåne
Region Stockholm
Region Västra Götaland
Riksrevisionen
Skatteverket
Småföretagarnas Riksförbund
Srf konsulterna
Stockholms kommun
Storumans kommun
Svalövs kommun
Svenska cykelförbundet
Svensk cykling
Svenska cykelstäder
IVL Svenska Miljöinstitutet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers centralorganisation, Saco
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Trafikverket
Transporstyrelsen
Transportföretagen
Tjänstemännens centralorganisation
Umeå kommun
Uppsala kommun
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Världsnaturfonden WWF
Västerås kommun
Åmål kommun
Ånge kommun
Örebro kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 28 juni
2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer Fi2021/01840 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 eller
materialet i promemorian.
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.

Ingrid Björnsson
Ämnesråd
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