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En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i
kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Aneby kommun
Arboga kommun
Barnens rätt i samhället
Bjuvs kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Eksjö kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Falkenbergs kommun
Falu kommun
Funktionsrätt Sverige

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

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

Föreningen Sveriges socialchefer
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Uppsala
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Haparanda kommun
Huddinge kommun
Hällefors kommun
Härnösands kommun
Innovationsföretagen
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten
IT- och Telekomföretagen
Justitiekanslern (JK)
Kammarrätten i Stockholm
Karlshamns kommun
Karlstads kommun
Kungliga tekniska högskolan (Institutionen för Matematik)
Kungsbacka kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantmäteriet
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Lidingö kommun
Linköpings universitet (Centrum för kommunpolitiska studier)
Luleå kommun
Lunds universitet (Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan)
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö kommun
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Pensionärernas riksorganisation
Piteå kommun
Regelrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Jönköpings län
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Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Robertsfors kommun
SmåKom (De små kommunernas samverkan)
Socialstyrelsen
Statskontoret
Stenungsunds kommun
Strömsunds kommun
Sundsvalls kommun
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Kommunaljuridiska Förening
Sveriges Kommuner och Regioner
SPF Seniorerna
Säffle kommun
Teknikföretagen
Tjänstemännens centralorganisation
Transportstyrelsen
Ulricehamns kommun
Upphandlingsmyndigheten
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Uppsala kommun
Uppsala universitet (Juridiska institutionen)
Uppsala universitet (Matematiska institutionen)
Valmyndigheten
Växjö kommun
Åre kommun
Åtvidabergs kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25
augusti 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
sanja.moraca.roos@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/01444
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.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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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.

John Ndure
Departementsråd

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