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Kulturdepartementet

Remiss av Sametingets rapport Samiskt språkcentrums
utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

Remissinstanser

Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum
Arbetsgivarverket
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Barnombudsmannen
Bergs kommun
Boazoeaiggádiid oktavuohta – Renägarförbundet
Civil Rights Defenders
Diskrimineringsombudsmannen
Dorotea kommun
Ekonomistyrningsverket
Giron Sámi Teáhter
Gällivare kommun

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

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Härjedalens kommun
Institutet för språk- och folkminnen
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Krokoms kommun
Landsförbundet Svenska Samer
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Luleå kommun
Lycksele kommun
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Malå kommun
Organisationen Samerna
Same Ätnam
Samerådet, svenska sektionen
Sameskolstyrelsen
Sámiid Riikkasearvi – Svenska Samernas Riksförbund
Sáminuorra
Sorsele kommun
Statens kulturråd
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Statens skolverk
Statskontoret
Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum
Stockholms kommun
Storumans kommun
Strömsunds kommun
Sundsvalls kommun
Svenska kyrkan
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Umeå kommun
Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Vilhelmina kommun
Vindelns kommun
Åre kommun
Åsele kommun
Älvdalens kommun
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Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 17
september 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer Ku2019/00736/CSM 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 i rapporten.
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.
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.

Helena Swenzén
Expeditions- och rättschef
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