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Utbildningsdepartementet

Remiss av promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Remissinstanser

Academedia AB
Almega
Akavia
Ale kommun
Alvesta kommun
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arboga kommun
Arvidsjaurs kommun
Askersunds kommun
Barnombudsmannen
Bengtsfors kommun
Bollnäs kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Chalmers
Delegationen mot segregation
Delegationen för unga och nyanlända
Ekerö kommun
Elevernas riksförbund
Emmaboda kommun
Fackförbundet ST
Filipstads kommun
Folkbildningsrådet
Forshaga kommun
Friskolornas Riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föräldraalliansen Sverige
Gislaveds kommun
Gotlands kommun
Göteborgs kommun
Handelsanställdas förbund
Handelsrådet
Hylte kommun
Hällefors kommun
Höör kommun
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
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Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Jämställdhetsmyndigheten
Järfälla kommun
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmar kommun
Karlshamns kommun
Kommunal
Kungliga vetenskapsakademien
Kunskapsskolan Sverige AB
Landsorganisationen i Sverige
Ljungby kommun
Linköpings universitet
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Malung Sälens kommun
Mjölby kommun
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationellt centrum för svenska som andra språk
Nuft – Nätverket Unga för tillgänglighet
Region Dalarna
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Region Skåne
Region Stockholm
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Riksförbundet Hem och Skola
Sametinget
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms kommun
Storumans kommun
Svalövs kommun
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges elevkårer
Svensk handel
Sveriges elevråd
Sveriges Kommuner och Regioner
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Sveriges Skolledarförbund
Tillväxtverket
Tjänstemännens Centralorganisation
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala kommun
Vision
Västra Götalandsregionen
Vård- och omsorgscollege
Östersunds kommun
Överkalix kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 25
juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till fritjof.karlsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
U2021/01877 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. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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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.
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.

Torbjörn Malm
Ämnesråd

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