Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Sundstrom, Helene
JU Remissvar
Beoar Hajr; Tove Axelsson; registrator
KVA betr. Remiss Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet
(SOU 2021:74) Ju2021/03311
den 18 november 2021 14:27:21

Kungl. Vetenskapsakademien tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter beträffande
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 december 2021. Svaren
bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
tove.axelsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/03311 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
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mT1qM-00029f3w&i=57e1b682&c=vGzdk1qVJazJ4ZYq69IAeobV4nD_Xd0lxN6KLzkzNi6aM5HDoWzRT9RtYxLcRPUPhbWaxiKuHGu66kO_kwjD2JtWBq89oZXSkbxxVDte_F8uTbfBsZCaH64BvvRms5CryBFsOsPT6OoEYgObmGZVmWCVd8YlQw6-rGikHsBDLwGeVnHcMnb-MjiLLWZMkJreWb36JOn0uRfND6Zt1dg.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. Det är inte nödvändigt att beställa bilagan för att
kunna svara på remissen.

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 https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mT1qM-00029f3w&i=57e1b682&c=vGzdk1qVJazJ4ZYq69IAeobV4nD_Xd0lxN6KLzkzNi6aM5HDoWzRT9RtYxLcRPUPhbWaxiKuHGu66kO_kwjD2JtWBq89oZXSkbxxVDte_F8uTbfBsZCaH64BvvRms5CryBFsOsPT6OoEYgObmGZVmWCVd8YlQw6-rGikHsBDLwGeVnHcMnb-MjiLLWZMkJreWb36JOn0uRfND6Zt1dg.
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Kopia till
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