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Remissinstanser

1

Svea hovrätt

2

Göta hovrätt

3

Stockholms tingsrätt

4

Helsingborgs tingsrätt

5

Allmänna reklamationsnämnden

6

Finansinspektionen

7

Konsumentverket

8

Kronofogdemyndigheten

9

Pensionsmyndigheten

10 Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
11 Göteborgs universitet (juridiska fakulteten)
12 Finansförbundet
13 Fondbolagens förening
14 InsureSec AB
15 Konsumenternas Bank- och finansbyrå
16 Konsumenternas försäkringsbyrå
17 Sparbankernas Riksförbund
18 Svenska Bankföreningen
19 Svenska Fondhandlareföreningen

Telefonväxel: 08-405 10 00
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Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
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20 Svensk Försäkring
21 Sveriges advokatsamfund
22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund
23 Sveriges försäkringsförmedlares förening
24 Sveriges Konsumenter
25 SwedSec Licensiering AB
26 TCO
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 29
september 2017. Svaret bör helst endast skickas i elektronisk form, gärna i
både word- och pdf-format till
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, och med ett filnamn
som innehåller remissinstansens namn. I remissvaret ska diarienumret
Fi2017/01958/KO anges.
Vid eventuella frågor under remisstiden kan kontakta Catarina Erséus
kontaktas (e-post: catarina.erseus@regeringskansliet.se; tel.nr: 08-405 45 48).
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. 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.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Magnus Bengtsson
Tf. expeditions- och rättschef
Kopia till: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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