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Ang: Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet
(SOU 2021:74)
Svenska Journalistförbundet (SJF) tackar för inbjudan att lämna synpunkter. SJF har valt att inte yttra sig
över remissen då ämnet faller utanför förbundets prioriterade verksamhetsområden. SJF har således
inga synpunkter på remissen.
Bästa hälsningar
/ Anna Widmark
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Från: Beoar Hajr <beoar.hajr@regeringskansliet.se> För JU L6
Skickat: den 22 september 2021 14:59
Till: registrator@arbetsgivarverket.se; do@do.se; domstolsverket@dom.se; Centralafos@fro.se;
registrator <registrator@fmv.se>; fra@fra.se; registrator@fhs.se; exp-hkv <exp-hkv@mil.se>;
huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>; registrator@gu.se; registrator@isof.se;
imy@imy.se; info <info@jfst.se>; info@jamy.se; registrator@ki.se; kontakt@vardemokrati.se;
klys@klys.se; info@konstnarsnamnden.se; hk@kriminalvarden.se; kungl.biblioteket@kb.se; Maria
Olovsson <maria.olovsson@royalcourt.se>; Josefine.grape@royalcourt.se; info@iva.se;
registrator@kkh.se; Eva.papik.lindfors@royalcourt.se; adm@musikaliskaakademien.se;
akademien@ksla.se; info@kth.se; kva@kva.se; kansli@vitterhetsakademien.se;
registrator@kustbevakningen.se; info@lo.se; registrator@liu.se; dalarna@lansstyrelsen.se;
jonkoping@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se;
stockholm@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se;

vastragotaland@lansstyrelsen.se; ostergotland@lansstyrelsen.se; info@mfd.se; registrator
<registrator@msb.se>; registrator@mucf.se; info@nfh.se; registrator.kansli@polisen.se; info@repf.se;
kansli@reservofficerarna.se; registrator@raa.se; riksarkivet@riksarkivet.se;
justitieombudsmannen@jo.se; rekrytering@mil.se; riksidrottsforbundet@rf.se; kansli@sametinget.se;
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; info@sfhm.se; registrator@shm.se; kulturradet@kulturradet.se;
nationaldagen@riksdagen.se; registrator@su.se; kansli@sametinget.se;
sekretariat@svenskaakademien.se; Kansliet <kansliet@sjf.se>; kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se;
remisser <remisser@svensktnaringsliv.se>; kansli@saco.se; agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se;
info@sverigesforeningar.se; sgu@sgu.se; info@hembygdsforbundet.se; registrator@skr.se;
registrator@slu.se; registratorn@riksbank.se; info <info@lsu.se>;
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se; info <info@tco.se>; registrator@foi.se;
kontaktcenter@pliktverket.se; tullverket@tullverket.se; registrator@uu.se; vetenskapsradet@vr.se
Kopia: DL RK Ju L6 Grundlagsenheten <DL_RK_Ju_L6@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com
Ämne: Remiss Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till
hovet (SOU 2021:74)
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Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av
anslaget till hovet (SOU 2021:74)
Remissinstanser

1. Arbetsgivarverket
2. Diskrimineringsombudsmannen
3. Domstolsverket
4. Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté
5. Försvarets materielverk
6. Försvarets radioanstalt
7. Försvarshögskolan
8. Försvarsmakten
9. Försäkringskassan
10. Göteborgs universitet

11. Institutet för språk och folkminnen
12. Integritetsskyddsmyndigheten
13. Judiska centralrådet

14. Jämställdhetsmyndigheten
15. Karolinska institutet
16. Kommittén Demokrati 100 år
17. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
18. Konstnärsnämnden
19. Kriminalvården
20. Kungl. biblioteket
21. Kungl. hov- och slottsstaterna
22. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
23. Kungl. Konsthögskolan
24. Kungl. Maj:ts Ordens kansli
25. Kungl. Musikaliska Akademien
26. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
27. Kungl. Tekniska högskolan
28. Kungl. Vetenskapsakademien
29. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien
30. Kustbevakningen
31. Landsorganisationen i Sverige
32. Linköpings universitet
33. Länsstyrelsen i Dalarna län

34. Länsstyrelsen i Jönköpings län

35. Länsstyrelsen i Norrbottens län
36. Länsstyrelsen i Skåne län
37. Länsstyrelsen i Stockholm län
38. Länsstyrelsen i Upplands län
39. Länsstyrelsen i Värmlands län
40. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
41. Länsstyrelsen i Östergötlands län
42. Myndigheten för delaktighet
43. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
44. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
45. Nämnden för hemslöjdsfrågor
46. Polismyndigheten
47. Republikanska föreningen
48. Reservofficerarna
49. Riksantikvarieämbetet
50. Riksarkivet
51. Riksdagens ombudsmän
52. Rikshemvärnsrådet
53. Riksidrottsförbundet
54. Sametinget

55. Skogsstyrelsen

56. Statens fastighetsverk
57. Statens försvarshistoriska museer
58. Statens historiska muséer
59. Statens kulturråd
60. Stiftelsen Sveriges Nationaldag
61. Stockholms universitet
62. Styrelsen för Samefonden
63. Svenska Akademien
64. Svenska Journalistförbundet
65. Svenska kyrkan
66. Svenskt Näringsliv
67. Sveriges akademikers centralorganisation
68. Sveriges föreningar
69. Sveriges geologiska undersökningar
70. Sveriges hembygdsförbund
71. Sveriges Kommuner och Regioner
72. Sveriges lantbruksuniversitet
73. Sveriges riksbank
74. Sveriges ungdomsorganisationer
75. Säkerhetspolisen

76. Tjänstemännens centralorganisation
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77. Totalförsvarets forskningsinstitut
78. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
79. Tullverket
80. Uppsala universitet
81. Vetenskapsrådet
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 www.regeringen.se.

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 www.regeringen.se.
Mathias Säfsten
Departementsråd
Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Journalistförbundet. Läs mer om hur vi hanterar
personuppgifter på https://ddei5-0ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.sjf.se%2fom%2doss%2fpersonuppgiftspolicy&umid=9C2A5B66D3BC-3C05-906C-84309DFF08FF&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-8dfb7fbdb500cf23a6c547557cf347d7dd68a239
Har du fått detta mejlet av misstag, vänligen meddela oss omedelbart och radera mejlet och eventuella bilagor utan att dela dess innehåll.

