Från: Pia Martinsson
Till: Stadskontoret Postlista
Ärende: VB: Svar om anstånd svar på remiss dnr. S2020/08073
Datum: 2020-11-06 11:21:49

Från: Maria Lidström
Skickat: den 6 november 2020 11:16
Till: Pia Martinsson
Kopia: S Registrator ; Tamara Markovic
Ämne: Svar om anstånd svar på remiss dnr. S2020/08073
Hej!
Tack för ditt mail. Det går bra att ni svarar den 10:e februari.
Med vänliga hälsningar
Maria Lidström
Maria Lidström
Ämnesråd
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten
103 33 Stockholm
Tel. 08-4051898
Mobil 070-6051898
maria.lidstrom@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Från: Pia Martinsson <pia.martinsson@malmo.se> För Stadskontoret
Registratorsfunktionen
Skickat: den 4 november 2020 16:17
Till: Tamara Markovic <tamara.markovic@regeringskansliet.se>
Kopia: Stadskontoret Postlista <registrera.stk@malmo.se>
Ämne: VB: Vidarebefordrat ärende från kontaktcenter [2020KC265708]

Hej,
Tack för remissen.
Malmö stad begär anstånd om förlängd svarstid till den 10 februari då
kommunstyrelsen har sitt sammanträde.

Tacksam för snar återkoppling.
Vänliga hälsningar

Pia Martinsson
Registrator
Malmö Stad
Stadskontoret
Avdelningen för intern ledning och stöd
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Tel: 040-341065

pia.martinsson@malmo.se

Från: Tamara Markovic <tamara.markovic@regeringskansliet.se>
Skickat: den 4 november 2020 10:43
Till: kommun.info@sala.se <kommun.info@sala.se>;
forvaltningsratteniuppsala@dom.se <forvaltningsratteniuppsala@dom.se>;
norrkoping.kommun@norrkoping.se <norrkoping.kommun@norrkoping.se>;
kommun@vastervik.se <kommun@vastervik.se>;
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; info@nacka.se
<info@nacka.se>; info@lo.se <info@lo.se>; registrator@umu.se
<registrator@umu.se>; umea.kommun@umea.se <umea.kommun@umea.se>;
karlstadskommun@karlstad.se <karlstadskommun@karlstad.se>;
kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; registrator@inspsf.se
<registrator@inspsf.se>; info <info@tco.se>; tara.nabavi@sofi.su.se
<tara.nabavi@sofi.su.se>; kontaktcenter@falun.se <kontaktcenter@falun.se>;
info@sverigesakassor.se <info@sverigesakassor.se>; knivsta@knivsta.se
<knivsta@knivsta.se>; kommunstyrelsen@bromolla.se
<kommunstyrelsen@bromolla.se>; kommun@vanersborg.se
<kommun@vanersborg.se>; info@friskola.se <info@friskola.se>; info@mfj.se
<info@mfj.se>; info@jamy.se <info@jamy.se>; registrator@riksrevisionen.se
<registrator@riksrevisionen.se>; riksdagsinformation@riksdagen.se
<riksdagsinformation@riksdagen.se>; kommunen@eslov.se
<kommunen@eslov.se>; regelradet@regelradet.se <regelradet@regelradet.se>;
kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>;
forsakringskassanhuvudkontoret@forsakringskassan.se
<forsakringskassanhuvudkontoret@forsakringskassan.se>;
info@barnombudsmannen.se <info@barnombudsmannen.se>;
kommunen@alvesta.se <kommunen@alvesta.se>; registrator@liu.se
<registrator@liu.se>; medborgarcenter@botkyrka.se
<medborgarcenter@botkyrka.se>; forte@forte.se <forte@forte.se>; info@mi.se
<info@mi.se>; ifau@ifau.uu.se <ifau@ifau.uu.se>; kontaktcenter@katrineholm.se
<kontaktcenter@katrineholm.se>; kansliet@arbetsdomstolen.se
<kansliet@arbetsdomstolen.se>; info <info@sverigeskvinnolobby.se>;

riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se
<riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se>; sarah.grant@konj.se
<sarah.grant@konj.se>; medlemsregistret@skolledarna.se
<medlemsregistret@skolledarna.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>;
kontaktcenter@stockholm.se <kontaktcenter@stockholm.se>;
justitieombudsmannen@jo.se <justitieombudsmannen@jo.se>;
forvaltningsrattenifalun@dom.se <forvaltningsrattenifalun@dom.se>;
lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>;
registrator@pensionsmyndigheten.se <registrator@pensionsmyndigheten.se>;
kommun@solleftea.se <kommun@solleftea.se>; iaf@iaf.se <iaf@iaf.se>;
markskommun@mark.se <markskommun@mark.se>; remisser
<remisser@svensktnaringsliv.se>; malmostad@malmo.se
<malmostad@malmo.se>; kansli@saco.se <kansli@saco.se>;
stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se <stadsbyggnadskontoret@malungsalen.se>; registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>;
info@bris.se <info@bris.se>; kammarrattenistockholm@dom.se
<kammarrattenistockholm@dom.se>; registrator@esv.se <registrator@esv.se>;
spsm@spsm.se <spsm@spsm.se>; registrator@su.se <registrator@su.se>;
info@ideburenskola.se <info@ideburenskola.se>; daniel.rossetti@sofi.su.se
<daniel.rossetti@sofi.su.se>; datainspektionen@datainspektionen.se
<datainspektionen@datainspektionen.se>; registrator@arbetsgivarverket.se
<registrator@arbetsgivarverket.se>; do@do.se <do@do.se>; vaxeln@sunne.se
<vaxeln@sunne.se>; sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se
<sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se>; regiongotland@gotland.se
<regiongotland@gotland.se>; nora.kommun@nora.se <nora.kommun@nora.se>;
info@ff.se <info@ff.se>; info <info@tco.se>;
registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
<registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se>; kundtjanst@trelleborg.se
<kundtjanst@trelleborg.se>; kommunen@alvsbyn.se <kommunen@alvsbyn.se>;
ledarna@ledarna.se <ledarna@ledarna.se>; lunds.kommun@lund.se
<lunds.kommun@lund.se>; info@mucf.se <info@mucf.se>; ekonomi@csn.se
<ekonomi@csn.se>; kundtjanst@soderhamn.se <kundtjanst@soderhamn.se>;
domstolsverket@dom.se <domstolsverket@dom.se>; arboga.kommun@arboga.se
<arboga.kommun@arboga.se>; registrator@skolverket.se
<registrator@skolverket.se>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>;
info@foretagarna.se <info@foretagarna.se>
Ämne: Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Hej,
Här kommer betänkandet Ds 2020:24 Införandet av en familjevecka påbörjas på remiss.
Jag bifogar remissbrev och Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24,
betänkandet.
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5 februari 2021.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Med vänlig hälsning
Tamara Markovic

Assistent
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenhet
111 52 Stockholm
Tel. 084059441
Mobil 070-3102816
tamara.markovic@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

