
   

 

Remiss 
 
 
2021-12-09 
Ju2021/03715 
  
 

 
 

Justitiedepartementet 
Kriminalpolitiska enheten 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 
 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)  

Remissinstanser 

Akademikerförbundet SSR 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Barnens rätt i samhället (Bris) 

Barnombudsmannen 

Borgholms kommun 

Botkyrka kommun 

Boverket 

Brottsförebyggande rådet 

Brottsofferjouren Sverige 

Brottsoffermyndigheten 

Burlövs kommun 

Båstads kommun 

Delegationen mot segregation 
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Domstolsverket 

Ekobrottsmyndigheten 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Filipstads kommun 

Folkhälsomyndigheten 

Föreningen Män för Jämställdhet (MÄN) 

Föreningen Sveriges Socialchefer 

Försäkringskassan 

Gnosjö kommun 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Jämställdhetsmyndigheten 

Karlshamns kommun 

Kiruna kommun 

Kriminalvården 

Krokoms kommun 

Kungälvs kommun 

Ludvika kommun 
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Luleå tingsrätt 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Migrationsverket 

Mjölby kommun 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Nordmalings kommun 

Norrtälje kommun 

Polismyndigheten 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Södermanland 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter (RFSL) 

Riksorganisationen för kvinnojourer & tjejjourer i Sverige (Roks) 

Rättsmedicinalverket 

Sandvikens kommun 

Simrishamns kommun 

Socialstyrelsen 

Sollentuna kommun 

Sorsele kommun 

Statens institutionsstyrelse 
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Statens skolverk 

Statskontoret 

Stiftelsen Tryggare Sverige 

Stockholms kommun 

Svea hovrätt 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Säkerhetspolisen 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) 

Tullverket 

Uddevalla kommun 

Umeå kommun 

Unga Kris 

Unizon 

Vara kommun 

Västra Götalandsregionen 

Åklagarmyndigheten 

Åre kommun 

Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 april 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till Ju.krim@regeringskansliet.se . Ange diarienummer 

mailto:Ju.krim@regeringskansliet.se
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Ju2021/03715 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 avseende volym 2. Begränsningen hindrar givetvis 

inte att remissinstanserna 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. 

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. 

 

 

 

Emma Ekström 

Ämnesråd 

 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
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Kopia till 

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




