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9. Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål (SN 2021.136)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt svar på remiss av SOU 2021:46 
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare 
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De 
förslag som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av 
brott för unga lagöverträdare.
Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. 
Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat 
positiva resultat. Socialnämnden instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga 
insatser från samhällets sida för dem som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för 
fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också 
angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt skede för att kunna sätta in skydds- och 
stödåtgärder för den unge.
I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta 
personer under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga 
lagöverträdare ska hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att 
socialnämnden involveras tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta 
inte har lett till ökade kostnader eller personalresurser, men det kan också bero på låg 
inströmning av den typen av ärenden i kommunen under de senaste åren, vilket också kan 
variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även att utredningstiderna blivit betydligt kortare, 
vilket är positivt både för socialnämnden och för de unga. Socialnämnden instämmer vidare 
med utredningens förslag att förhör inom en vecka som huvudregel är rimligt och ger 
utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser. Emellertid förekommer det att 
Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge direkt i samband med 
ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför kontorstid, dvs. 
under socialjourens beredskap.
Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan 
Polismyndigheten och socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av 
försöksverksamheten haft ett väl fungerande samarbete med Polismyndighetens 
ungdomsgrupp på lokal nivå. När försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten 
med Polismyndigheten kring snabbare lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även 
omfatta övriga nordostkommuner. Detta utökade samarbete med regelbundna 
samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som planerat, vilket bland annat berott 
på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i övrigt positivt på en fortsatt 
samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att samarbetet utvecklas till att 
omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med utredningens förslag. 
Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över kommungränserna är att 
det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas lokala 
förhållanden.
Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare 
lagföring i enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således 
förslaget.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse Remissvar final
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Tjänsteskrivelse

Remissvar på betänkandet av utredningen SOU 
2021:46 Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt svar på remiss av SOU 2021:46 Snabbare 
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.

Ärendet i korthet
Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare 
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De förslag 
som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av brott för unga 
lagöverträdare. 

Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. Försöksverksamhet 
med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat positiva resultat. Socialnämnden 
instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga insatser från samhällets sida för dem 
som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet 
inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt 
skede för att kunna sätta in skydds- och stödåtgärder för den unge. 

I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta personer 
under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga lagöverträdare ska 
hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att socialnämnden involveras 
tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta inte har lett till ökade kostnader 
eller personalresurser, men det kan också bero på låg inströmning av den typen av ärenden i 
kommunen under de senaste åren, vilket också kan variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även 
att utredningstiderna blivit betydligt kortare, vilket är positivt både för socialnämnden och för de 
unga. Socialnämnden instämmer vidare med utredningens förslag att förhör inom en vecka som 
huvudregel är rimligt och ger utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser. 
Emellertid förekommer det att Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge 
direkt i samband med ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför 
kontorstid, dvs. under socialjourens beredskap. 

Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan Polismyndigheten och 
socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av försöksverksamheten haft ett väl 
fungerande samarbete med Polismyndighetens ungdomsgrupp på lokal nivå. När 
försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten med Polismyndigheten kring snabbare 
lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även omfatta övriga nordostkommuner. Detta 
utökade samarbete med regelbundna samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som 
planerat, vilket bland annat berott på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i 
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övrigt positivt på en fortsatt samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att 
samarbetet utvecklas till att omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med 
utredningens förslag. Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över 
kommungränserna är att det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas 
lokala förhållanden. 

Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare lagföring i 
enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således förslaget. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Remiss i fulltext 

https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d0b0060c66a33f8058/s
nabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf 

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Socialchef
Avdelningschef Socialförvaltningen Stab

https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d0b0060c66a33f8058/snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf
https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d0b0060c66a33f8058/snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf
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§ 79
Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i 
brottmål (SN 2021.136)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 
som sitt svar på remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare 
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De 
förslag som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av 
brott för unga lagöverträdare.
Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. 
Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat 
positiva resultat. Socialnämnden instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga 
insatser från samhällets sida för dem som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för 
fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också 
angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt skede för att kunna sätta in skydds- och 
stödåtgärder för den unge.
I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta 
personer under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga 
lagöverträdare ska hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att 
socialnämnden involveras tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta 
inte har lett till ökade kostnader eller personalresurser, men det kan också bero på låg 
inströmning av den typen av ärenden i kommunen under de senaste åren, vilket också kan 
variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även att utredningstiderna blivit betydligt kortare, 
vilket är positivt både för socialnämnden och för de unga. Socialnämnden instämmer vidare 
med utredningens förslag att förhör inom en vecka som huvudregel är rimligt och ger 
utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser. Emellertid förekommer det att 
Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge direkt i samband med 
ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför kontorstid, dvs. 
under socialjourens beredskap.
Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan 
Polismyndigheten och socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av 
försöksverksamheten haft ett väl fungerande samarbete med Polismyndighetens 
ungdomsgrupp på lokal nivå. När försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten 
med Polismyndigheten kring snabbare lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även 
omfatta övriga nordostkommuner. Detta utökade samarbete med regelbundna 
samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som planerat, vilket bland annat berott 
på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i övrigt positivt på en fortsatt 
samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att samarbetet utvecklas till att 
omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med utredningens förslag. 
Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över kommungränserna är att 
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det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas lokala 
förhållanden.
Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare 
lagföring i enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således 
förslaget.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Remissvar final
 Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
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Till: Statskontoret <registrator@statskontoret.se>; vasternorrland@lansstyrelsen.se 
<vasternorrland@lansstyrelsen.se>; Stockholms tingsrätt <stockholms.tingsratt@dom.se>; Sveriges 
Domareförbund <info@domareforbundet.se>; Seko <seko@seko.se>; Vallentuna kommun 
<kommun@vallentuna.se>; registrator@riksrevisionen.se <registrator@riksrevisionen.se>; Växjö tingsrätt 
<vaxjo.tingsratt@dom.se>; Salems kommun <info@salem.se>; Arbetsgivarverket 
<registrator@arbetsgivarverket.se>; regiongotland@gotland.se <regiongotland@gotland.se>; Danderyds 
kommun <kommunen@danderyd.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; Upplands‐Bro Kommun <kommun@upplands‐bro.se>; Järfälla 
kommun <Kommunstyrelsen@jarfalla.se>; Civil Rights Defenders <info@crd.org>; Myndigheten för digital 
förvaltning <registrator@digg.se>; Ekerö kommun <info@ekero.se>; Nacka Kommun 
<registrator@nacka.se>; Attunda tingsrätt <attunda.tingsratt@dom.se>; Brottsförebyggande rådet 
<info@bra.se>; Rättsmedicinalverket <rmv@rmv.se>; Vaxholms kommun <kansliet@vaxholm.se>; 
Norrköpings tingsrätt <norrkopings.tingsratt@dom.se>; sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 
<sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se>; Rättshjälpsmyndigheten <rattshjalpsmyndigheten@dom.se>; 
Ekobrottsmyndigheten <huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se>; Saco‐S <info@saco‐s.se>; Haninge 
kommun <haningekommun@haninge.se>; Stockholms kommun <kommunstyrelsen@stockholm.se>; 
Upplands Väsby kommun <upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se>; Södertälje kommun 
<sodertalje.kommun@sodertalje.se>; Sveriges Kommuner och regioner <info@skr.se>; 
Integritetsskyddsmyndigheten <imy@imy.se>; info@barnombudsmannen.se 
<info@barnombudsmannen.se>; Offentliganställdas förhandlingsråd <ofr@ofr.se>; Polismyndigheten 
<registrator.kansli@polisen.se>; Solna tingsrätt <solna.tingsratt@dom.se>; Uppsala universitet 
<registrator@uu.se>; Värmdö kommun <varmdo.kommun@varmdo.se>; do@do.se <do@do.se>; Sveriges 
advokatsamfund Remiss <remiss@advokatsamfundet.se>; Rättshjälpsnämnden 
<rattshjalpsnamnden@dom.se>; Kustbevakningen <registrator@kustbevakningen.se>; Österåkers 
Kommun <kommun@osteraker.se>; kundservice <kundservice@rb.se>; Malmö kommun 
<kommunstyrelsen@malmo.se>; Brottsoffermyndigheten <registrator@brottsoffermyndigheten.se>; 
Skatteverket <registrator@skatteverket.se>; Norrtälje Kommun <kontaktcenter@norrtalje.se>; Lidingö 
kommun <lidingo.stad@lidingo.se>; Nykvarns kommun <kommun@nykvarn.se>; Sollentuna kommun 
<sollentuna.kommun@sollentuna.se>; Domstolsverket <domstolsverket@dom.se>; Solna Kommun 
<kommunstyrelsen@solna.se>; Göteborgs kommun <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; 
Tyresö kommun <kommun@tyreso.se>; Botkyrka kommun <medborgarcenter@botkyrka.se>; 
Kammarrätten i Jönköping <kammarrattenijonkoping@dom.se>; Malmö tingsrätt 
<malmo.tingsratt@dom.se>; Nynäshamns kommun <kommunstyrelsen@nynashamn.se>; 
Förvaltningsrätten i Stockholm <forvaltningsrattenistockholm@dom.se>; Åklagarmyndigheten 
<registrator@aklagare.se>; Sundbybergs Kommun <kommunstyrelsen@sundbyberg.se>; Täby kommun 
<tabykommun@taby.se>; Riksdagens ombudsmän <justitieombudsmannen@jo.se>; Hovrätten över Skåne 
och Blekinge <hovratten.skaneblekinge@dom.se>; Huddinge kommun <huddinge@huddinge.se>; Svea 
hovrätt <svea.hovratt@dom.se>; Luleå tingsrätt <lulea.tingsratt@dom.se>; Brottsofferjouren Sverige 
<info@brottsofferjouren.se>; Sigtuna kommun <sigtuna.kommun@sigtuna.se>; Kriminalvården 
<hk@kriminalvarden.se>; Södertörns tingsrätt <sodertorns.tingsratt@dom.se>; Justitiekanslern 
<registrator@jk.se>; Tullverket <tullverket@tullverket.se> 
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Ämne: Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål ‐ Svar senast 30/9 
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SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål ‐ Regeringen.se 

  

  

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål  

(SOU 2021:46) 

  

Remissinstanser 

  

Arbetsgivarverket 

Attunda tingsrätt 

Barnombudsmannen 

Botkyrka kommun 

Brottsförebyggande rådet 

Brottsofferjouren Sverige 

Brottsoffermyndigheten 

Civil Rights Defenders 

Danderyds kommun 

Diskrimineringsombudsmannen 

Domstolsverket 

Ekerö kommun 

Ekobrottsmyndigheten 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Haninge kommun 

Hovrätten över Skåne och Blekinge 

Huddinge kommun 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Justitiekanslern 

Järfälla kommun 

Kammarrätten i Jönköping 

Kriminalvården 
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Kustbevakningen 

Lidingö kommun 

Luleå tingsrätt 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Malmö kommun 

Malmö tingsrätt 

Myndigheten för digital förvaltning 

Nacka kommun 

Norrköpings tingsrätt 

Norrtälje kommun 

Nykvarns kommun 

Nynäshamns kommun 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O) 

Polismyndigheten 

Riksdagens ombudsmän 

Riksrevisionen 

Rädda barnen 

Rättshjälpsmyndigheten 

Rättshjälpsnämnden 

Rättsmedicinalverket 

Saco-S 

Salems kommun 

Seko, Service- och kommunikationsfacket 

Sigtuna kommun 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Sollentuna kommun 

Solna kommun 

Solna tingsrätt 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Stockholms tingsrätt 

Sundbybergs kommun 

Svea hovrätt 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Domareförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Säkerhetspolisen 
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Södertälje kommun 

Södertörns tingsrätt 

Tullverket 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Upplands Väsby kommun 

Uppsala universitet 

Vallentuna kommun 

Vaxholms kommun 

Värmdö kommun 

Växjö tingsrätt 

Åklagarmyndigheten 

Österåkers kommun 

  

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30  

september 2021. Svaren bör lämnas per e post till  

ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till  

ju.dom@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/02458 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  
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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 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. 
  
  

Frida Göranson 
Ämnesråd 
  

  

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål  

(SOU 2021:46) 

Remissinstanser 

Arbetsgivarverket 

Attunda tingsrätt 

Barnombudsmannen 

Botkyrka kommun 

Brottsförebyggande rådet 

Brottsofferjouren Sverige 

Brottsoffermyndigheten 

Civil Rights Defenders 

Danderyds kommun 

Diskrimineringsombudsmannen 

Domstolsverket 

Ekerö kommun 

Ekobrottsmyndigheten 
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Förvaltningsrätten i Stockholm 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Haninge kommun 

Hovrätten över Skåne och Blekinge 

Huddinge kommun 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Justitiekanslern 

Järfälla kommun 

Kammarrätten i Jönköping 

Kriminalvården 

Kustbevakningen 

Lidingö kommun 

Luleå tingsrätt 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Malmö kommun 

Malmö tingsrätt 

Myndigheten för digital förvaltning 

Nacka kommun 

Norrköpings tingsrätt 

Norrtälje kommun 
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Nykvarns kommun 

Nynäshamns kommun 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O) 

Polismyndigheten 

Riksdagens ombudsmän 

Riksrevisionen 

Rädda barnen 

Rättshjälpsmyndigheten 

Rättshjälpsnämnden 

Rättsmedicinalverket 

Saco-S 

Salems kommun 

Seko, Service- och kommunikationsfacket 

Sigtuna kommun 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Sollentuna kommun 

Solna kommun 

Solna tingsrätt 

Statskontoret 

Stockholms kommun 
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Stockholms tingsrätt 

Sundbybergs kommun 

Svea hovrätt 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Domareförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Säkerhetspolisen 

Södertälje kommun 

Södertörns tingsrätt 

Tullverket 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Upplands Väsby kommun 

Uppsala universitet 

Vallentuna kommun 

Vaxholms kommun 

Värmdö kommun 

Växjö tingsrätt 

Åklagarmyndigheten 

Österåkers kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 

september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

ju.dom@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/02458 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 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. 

 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
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Frida Göranson 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

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