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Hej,
Tack för remissen.
Malmö stad önskar begära anstånd, med en dag, till den 7 april 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: JU L6 <ju.l6@regeringskansliet.se>
Skickat: den 5 februari 2021 13:49
Till: region@regionvastmanland.se <region@regionvastmanland.se>;
valprovningsnamnden@riksdagen.se <valprovningsnamnden@riksdagen.se>;
registrator.kansli@polisen.se <registrator.kansli@polisen.se>; boras.stad@boras.se
<boras.stad@boras.se>; kommun@borlange.se <kommun@borlange.se>;
kommun@amal.se <kommun@amal.se>; info@mfd.se <info@mfd.se>;
registrator@umu.se <registrator@umu.se>; umea.kommun@umea.se
<umea.kommun@umea.se>; kommun@linkoping.se <kommun@linkoping.se>;
Ambassaden London <ambassaden.london@gov.se>; kommunstyrelsen@vaxjo.se
<kommunstyrelsen@vaxjo.se>; forvaltningsratteniumea@dom.se
<forvaltningsratteniumea@dom.se>; bastads.kommun@bastad.se
<bastads.kommun@bastad.se>; vastmanland@lansstyrelsen.se
<vastmanland@lansstyrelsen.se>; info@abf.se <info@abf.se>;
kontaktcenter@helsingborg.se <kontaktcenter@helsingborg.se>; post@gallivare.se
<post@gallivare.se>; vanne.kommun@vannes.se <vanne.kommun@vannes.se>;
info@funktionsratt.se <info@funktionsratt.se>; kommun@harnosand.se
<kommun@harnosand.se>; sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
<sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se>; info@sapmi.se <info@sapmi.se>;

kommunledningskontoret@uppsala.se <kommunledningskontoret@uppsala.se>;
kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>;
stockholms.tingsratt@dom.se <stockholms.tingsratt@dom.se>; Riksdagens
ombudsmän <justitieombudsmannen@jo.se>; kontakt@molndal.se
<kontakt@molndal.se>; info@myndighetensst.se <info@myndighetensst.se>;
registrator@val.se <registrator@val.se>; vasterviks.kommun@vastervik.se
<vasterviks.kommun@vastervik.se>; vastragotaland@lansstyrelsen.se
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>; region@skane.se <region@skane.se>;
pts@pts.se <pts@pts.se>; registrator@lu.se <registrator@lu.se>; Ambassaden
Santiago de Chile <ambassaden.santiago-de-chile@gov.se>;
kansliet@ungarorelsehindrade.se <kansliet@ungarorelsehindrade.se>;
kommun@vanarsborg.se <kommun@vanarsborg.se>; registrator@gu.se
<registrator@gu.se>; info <info@silc.se>; post@vgregion.se <post@vgregion.se>;
info@hojrosten.se <info@hojrosten.se>; kommunstyrelse@jonkoping.se
<kommunstyrelse@jonkoping.se>; info@sv.se <info@sv.se>;
goteborg@goteborg.se <goteborg@goteborg.se>; info <info@pro.se>;
info@eskilstuna.se <info@eskilstuna.se>; lulea.kommun@lulea.se
<lulea.kommun@lulea.se>; malmostad@malmo.se <malmostad@malmo.se>;
kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>;
registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>; Svea hovrätt
<svea.hovratt@dom.se>; flenskommun@flen.se <flenskommun@flen.se>;
kammarratten.goteborg@dom.se <kammarratten.goteborg@dom.se>;
charlotta@smakom.se <charlotta@smakom.se>; Ambassaden Washington
<ambassaden.washington@gov.se>; info@neuro.se <info@neuro.se>;
registrator@su.se <registrator@su.se>; vadstena.kommun@vadstena.se
<vadstena.kommun@vadstena.se>; Ambassaden Tokyo
<ambassaden.tokyo@gov.se>; kansli@sametinget.se <kansli@sametinget.se>;
ks@varberg.se <ks@varberg.se>; vasternorrland@lansstyrelsen.se
<vasternorrland@lansstyrelsen.se>; do@do.se <do@do.se>;
kommunstyrelsen@stockholm.se <kommunstyrelsen@stockholm.se>;
kommun@orebro.se <kommun@orebro.se>; kontaktcenter@falkenberg.se
<kontaktcenter@falkenberg.se>; malmo.tingsratt@dom.se
<malmo.tingsratt@dom.se>; region.dalarna@regiondalarna.se
<region.dalarna@regiondalarna.se>; registrator@uu.se <registrator@uu.se>;
regionstockholm@sll.se <regionstockholm@sll.se>;
regionnorrbotten@norrbotten.se <regionnorrbotten@norrbotten.se>;
skatteverket@skatteverket.se <skatteverket@skatteverket.se>;
kommun@mellerud.se <kommun@mellerud.se>; info@mucf.se <info@mucf.se>;
Justitiekanslern <registrator@jk.se>; orsa.kommun@orsa.se
<orsa.kommun@orsa.se>; info@spfseniorerna.se <info@spfseniorerna.se>;
info@srf.nu <info@srf.nu>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>
Ämne: Remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen Svar senast 6 april 2021
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2021/01/sou-20217/

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Remissinstanser

1. Alingsås kommun
2. Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
3. Borlänge kommun
4. Borås kommun
5. Båstad kommun
6. Diskrimineringsombudsmannen (DO)
7. Eskilstuna kommun
8. Falkenbergs kommun
9. Flens kommun
10. Förvaltningsrätten i Umeå
11. Gällivare kommun
12. Göteborgs kommun
13. Göteborgs universitet (juridiska institutionen vid Handelshögskolan och
statsvetenskapliga institutionen)
14. Funktionsrätt Sverige
15. Helsingborgs kommun
16. Härnösands kommun
17. Höj Rösten
18. Justitiekanslern
19. Jönköpings kommun
20. Kammarrätten i Göteborg

21. Linköpings kommun
22. Luleå kommun
23. Lunds universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga institutionen)
24. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
25. Länsstyrelsen i Västmanlands län
26. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
27. Malmö kommun
28. Malmö tingsrätt
29. Melleruds kommun
30. Myndigheten för delaktighet (MFD)
31. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
32. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)
33. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
34. Mölndals kommun
35. Neuroförbundet
36. Nätverket Unga för Tillgänglighet
37. Orsa kommun
38. Pensionärernas riksorganisation (PRO)
39. Polismyndigheten
40. Post- och telestyrelsen (PTS)
41. Region Dalarna
42. Region Norrbotten
43. Region Skåne

44. Region Stockholm
45. Region Västmanland
46. Region Västra Götaland
47. Riksdagens ombudsmän
48. Sametinget
49. Skatteverket
50. SmåKom
51. SPF Seniorerna
52. Statskontoret
53. Stockholms kommun
54. Stockholms tingsrätt
55. Stockholms universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga
institutionen)
56. Studieförbundet Vuxenskolan
57. Swedish International Liberal Centre (Silc)
58. Svea hovrätt
59. Svenska Samernas Riksförbund (Sámiid riikkasearvi)
60. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
61. Sveriges ambassad i Santiago
62. Sveriges ambassad i London
63. Sveriges ambassad i Tokyo
64. Sveriges ambassad i Washington
65. Synskadades Riksförbund
66. Säkerhetspolisen

67. Tierps kommun
68. Umeå kommun
69. Umeå universitet (juridiska institutionen)
70. Uppsala kommun
71. Uppsala universitet (juridiska fakulteten och statsvetenskapliga
institutionen)
72. Vadstena kommun
73. Valmyndigheten
74. Valprövningsnämnden
75. Varbergs kommun
76. Vänersborgs kommun
77. Vännäs kommun
78. Västerviks kommun
79. Växjö kommun
80. Åmål kommun
81. Örebro kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 april
2021. Svaren bör lämnas per e‑post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till golshanak.fatahian@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Ju2021/00355 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
hos Elanders Sverige AB via följande länk.
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.

Petra Forslid
Ämnesråd

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

Kristina Teglund
Justitiedepartementet
Grundlagsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 47 39
Mobil 072-5593295
kristina.teglund@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

