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Utbildningsdepartementet

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stödoch elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

Remissinstanser

Autism- och Aspergerförbundet
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Elevernas Riksförbund
Folkhälsomyndigheten
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Färgelanda kommun
Förvaltningsrätten i Luleå
Föräldraalliansen Sverige
Gotlands kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet
Haninge kommun
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hällefors kommun
Högskolan Kristianstad
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Jokkmokk kommun
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarrätten i Jönköping

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

Karlstads universitet
Krokoms kommun
Leksands kommun
Lindesbergs kommun
Ljusdals kommun
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Malmö universitet
Myndigheten för delaktighet
Mälardalens högskola
Norrköpings kommun
Nässjö kommun
Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT
Osby kommun
Regelrådet
Region Gävleborg
Region Skåne
Region Värmland
Region Västerbotten
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning,
DHB
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
Riksföreningen för Skolsköterskor
Robertsfors kommun
Sameskolstyrelsen
Simrishamns kommun
Skellefteå kommun
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Staffanstorps kommun
Statens institutionsstyrelse
Statens skolinspektion
Statens skolverk
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Statskontoret
Stockholms kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Svenska skolläkarföreningen
Sveriges Elevkårer
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Psykologförbund
Sveriges skolkuratorers förening
Sveriges Skolledarförbund
Tanums kommun
Upplands Väsby kommun
Varbergs kommun
Vingåkers kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örkelljunga kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast
den 30 juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/01369 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.
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.
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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.

Eva Lenberg
Rättschef

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