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Finansdepartementet
Avdelningen för samhällsplanering och bostäder,
Enheten för samhällsplanering

Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

Remissinstanser

Barnens rätt i samhället (BRIS)
Barnombudsmannen
Bjuvs kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Byggföretagen
Enköpings kommun
Falu kommun
Fastighetsägarna
Folkhälsomyndigheten
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Gymnastik- och idrottshögskolan (Institutionen för rörelse, kultur och
samhälle)
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Helsingborgs kommun
Hemsö Fastighets AB
Höganäs kommun
Idéburna skolors riksförbund
IQ Samhällsbyggnad
Jönköpings kommun
Järfälla kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Karlstads kommun
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lidköpings kommun
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö kommun
Myndigheten för delaktighet
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Nätverket Unga för tillgänglighet
Regelrådet
Riksbyggen
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Riksidrottsförbundet
Samhällsbyggarna
Sameskolstyrelsen
Skellefteå kommun
Skövde kommun
Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens centrum för arkitektur och design
Statens konstråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms kommun
Stockholms universitet (Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap)
Sundbybergs kommun
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)
Sveriges arkitekter
Sveriges Kommuner och Regioner
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Sveriges lantbruksuniversitet (Institutionen för landskapsarkitektur, planering
och förvaltning)
Umeå kommun
Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Vasakronan
Västerås kommun
Växjö kommun
Åre kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östra Göinge kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 7 juli
2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Fi2021/01561 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
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 promemorian.
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 laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

3 (4)

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.

Katarina Welin
Ämnesråd
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