2017-12-20
S2017/07480/FST

Socialdepartementet

Promemoria: Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Remissinstanser:

1. Kammarrätten i Jönköping
2. Förvaltningsrätten i Stockholm
3. Försäkringskassan
4. Socialstyrelsen
5. Inspektionen för socialförsäkringen
6. Inspektionen för vård och omsorg
7. Myndigheten för delaktighet
8. Sveriges Kommuner och Landsting
9. Funktionsrätt Sverige
10. Lika Unika - Federationen mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
11. RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
12. Båstad kommun
13. Gotland kommun
14. Grums kommun
15. Gävle kommun
16. Hammarö kommun
17. Hofors kommun
18. Katrineholm kommun
19. Knivsta kommun
20. Luleå kommun
21. Malmö kommun
22. Malung-Sälen kommun
23. Mjölby kommun
24. Mora kommun
25. Norrköping kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

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

26. Olofström kommun
27. Piteå kommun
28. Sala kommun
29. Sorsele kommun
30. Stockholm kommun
31. Storuman kommun
32. Sundsvall kommun
33. Söderköping kommun
34. Sölvesborg kommun
35. Tomelilla kommun
36. Tranemo kommun
37. Täby kommun
38. Vadstena kommun
39. Vansbro kommun
40. Älmhult kommun
41. Öckerö kommun
42. Överkalix kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
fredagen den 16 februari 2018.
Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form och då
både i word- och pdf-format. Var vänlig ange vårt diarienummer
S2017/07480/FST.
Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:
s.registrator@regeringskansliet.se och s.fst@regeringskansliet.se.
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.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Kristina Reinholdsson
t.f. enhetschef
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