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Remissinstanser

Adoptionscentrum
Arbetsgivarverket
Arvidsjaurs kommun
Astma- och allergiförbundet
Barncancerfonden
Barnombudsmannen
Botkyrka kommun
Diabetesförbundet
Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)
Diskrimineringsombudsmannen
Falu kommun
Funktionsrätt Sverige
Folkhälsomyndigheten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Företagarna
Förhandlings- och samverkansrådet, PTK
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Falun
Gnesta kommun
Gävle kommun
Halmstads kommun
Haparanda kommun
Höörs kommun
Integritetsskyddsmyndigheten
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
Inspektionen för socialförsäkringen
Jämställdhetsmyndigheten
Karlstads kommun
Kungsbacka kommun
Lidingö kommun
Linköping universitet, Tema barn
LO
Luleå kommun
Lärarförbundet
Malmö kommun
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Mjölby kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Norrköpings kommun
Nyköpings kommun
Oskarshamns kommun
Region Gävleborg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Regelrådet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter (RFSL)
Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Riksorganisationen Sveriges Makalösa föräldrar
Rädda Barnen
Saco
Socialstyrelsen
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Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Stockholms kommun
Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI)
Strömsunds kommun
Svenska barnläkarföreningen
Svenska epilepsiförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges kvinnolobby
Sveriges skolchefers förening
Sölvesborgs kommun
Tarm-, uro- och stomiförbundet (ILCO)
TCO
Tjörns kommun
Trollhättans kommun
Umeå kommun
Vadstena kommun
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Vännäs kommun
Växjö kommun
Älvsbyns kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen
den 19 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sf@regeringskansliet.se
samt kajsa.eliasson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/05712
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 betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, 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.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
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Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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.

Therese Karlberg
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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