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Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid
tillstånd

Remissinstanser

Alvesta kommun
Arbetsgivarföreningen - KFO
Borgholms kommun
Botkyrka kommun
Brottsförebyggande rådet
Dals-Eds kommun
DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
Ekobrottsmyndigheten
Frösunda Omsorg AB
Funktionsrätt Sverige
Föreningen JAG
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Karlstad

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

Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Haninge kommun
Hultsfreds kommun
Humana assistans AB
Höörs kommun
Independent Living Institute
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Intressegruppen för assistansberättigade
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Stockholm
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona
Kungsbacka kommun
Ljusnarsbergs kommun
Luleå kommun
Malmö kommun
Mora kommun
Myndigheten för delaktighet
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Norrköpings kommun
Nyköpings kommun
Nässjö kommun
NUFT - Nätverket unga för tillgänglighet
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Region Gotland
Sandvikens kommun
Socialstyrelsen
Sorsele kommun
Staffanstorps kommun
STIL - Stiftarna av indpendent living i Sverige
Stockholms kommun
Storumans kommun
Strömstads kommun
Surahammars kommun
Sveriges Kommuner och Regioner
Uppsala kommun
Vingåkers kommun
Vårdföretagarna Almega
Östhammars kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast onsdagen
den 31 mars 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/09872 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 eller
materialet i promemoria. 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 dessutom 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.

Tony Malmborg
Departementsråd
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