From:
Åsa Gustafson
Sent:
Tue, 2 Nov 2021 15:18:02 +0000
To:
JU Remissvar
Cc:
JU L1; registrator@kth.se
Subject:
Ju2021/03758 KTH Remiss Promemoria Tryggare bostadsrätt V-2021-0745
Attachments:
Remissbrev Ju 2021 03758 Promemoria Tryggare bostadsrätt.pdf, Promemoria
Tryggare bostadsrätt.pdf
Categories:
LA

Hej,
KTH avstår från att svara på denna remiss.
Enligt uppdrag
Åsa Gustafson

Åsa Gustafson
Planeringschef
KTH
Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)
Ledningskansliet (MO)
Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm
Tfn: 08-790 69 55
asagus@kth.se, www.kth.se

From: registrator@kth.se <registrator@kth.se>
Sent: den 1 november 2021 08:59
To: rektor@kth.se
Subject: NY REMISS V-2021-0745 FW: Remiss Promemoria Tryggare bostadsrätt
Hej,
Registraturen vidarebefordrar remiss från Justitiedepartementet som tilldelats diarienummer V-20210745 med KS-kod 2.3.1.
Vänliga hälsningar
Janett Lindstedt

Janett Lindstedt
Registrator

KTH
Arkiv och registratur
Gemensamt verksamhetsstöd/ IT
Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm
Telefon: +46 8 790 7015
Mobil: +46 8 790 8110
registrator@kth.se
www.kth.se

From: Susanna Wiener <susanna.wiener@regeringskansliet.se>
Sent: den 29 oktober 2021 16:29
To: info@boframjandet.se; bfn@bfn.se; bolagsverket@bolagsverket.se; info@bostadsratterna.se;
info@bostadsrattsagarna.com; registraturen@boverket.se; info@byggforetagen.se;
huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se; maria.lantz@far.se; kontakta@far.se; kansli@fmf.se;
registrator@fmi.se; info@fastighetsagarna.se; marie.ohrstrom@fastighetsagarna.se;
andreas.jonsson@fastighetsagarna.se; info@hsb.se; mattias.berlin@hsb.se; johan.nyhus@hsb.se;
registrator@uu.se; IFF@jur.uu.se; konsumentverket@konsumentverket.se; registrator@kth.se;
juridik@maklarsamfundet.se; jonas.anderberg@maklarsamfundet.se;
iklas.rollgard@maklarsamfundet.se; regelradet@regelradet.se; ri@revisorsinspektionen.se;
Philip.Lagerling@revisorsinspektionen.se; anders.ahlgren@revisorsinspektionen.se; info@riksbyggen.se;
info@boriks.org; info@srfkonsult.se; svea.hovratt@dom.se; info@bankforeningen.se;
info@advokatsamfundet.se; Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se; stefan.lindberg@sbc.se;
Therese.afJochnick@sbc.se; registrator@skr.se
Cc: Sofie Rudh <sofie.rudh@regeringskansliet.se>; Lina Gruvhagen
<lina.gruvhagen@regeringskansliet.se>; Anna-Karin Berglund <annakarin.berglund@regeringskansliet.se>; Magnus Medin <magnus.medin@regeringskansliet.se>; Jonas
Pontén <jonas.ponten@regeringskansliet.se>; Erik Hällströmer <erik.hallstromer@regeringskansliet.se>;
Michaela Lööf <michaela.loof@regeringskansliet.se>
Subject: Remiss Promemoria Tryggare bostadsrätt

Hej!
Härmed skickas Promemorian Tryggare bostadsrätt på remiss. Det här
remissen skickas enbart elektroniskt!
Se remissbrevet här nedan.
Med vänliga hälsningar
Susanna Wiener
Kanslisekreterare
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
103 33 Stockholm
Tfn 08 4054619
Mobil 070 590 4619
susanna.wiener@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Pr om em or ian Tr yggar e b ost a dsrä t t
Rem issin stan ser
1
Bofräm jan det
2
Bok föringsnäm n den
3
Bolagsver k et
4
Bost adsrä t tern a
5
Bost adsrä t t sägar nas Rik sförbun d
6
Boverk et
7
Byggför etagen
8
Ek obr ot tsm yndigh eten
9
FAR
10
Fastighet sm äklar förbun det
11
Fastighet sm äklarin sp ek tionen
12
Fastighet sägarn a Sverige
13
HSB Rik sförbun d
14
I n stitu tet för fastighet srät tslig for sknin g (I FF), Upp sala univer si t et
15
Kon sum en t verk et
16
Kun gliga Teknisk a högsk olan (I n sti tu tion en för fastigh eter och
b yggan de)
17
Mäklar sam fun det
18
Regelr ådet
19
Revisor sin spek tionen
20
Rik sb yggen
21
Rik sor ganisation en för bost adsr ät t sinneh avar e ( Bor ik s)
22
Sr f k on sul ter na
23
Svea h ovrät t
24
Sven sk a bank för enin gen
25
Sveriges ad vok at sam fund

26
27

Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC)
Sveriges Kommuner och Regioner

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 21
december 2021. Svaren bör lämnas per e post till
ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
ju.L1@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/03758 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 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.
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 (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Remissmöte
Som en del av remissförfarandet bjuder Justitiedepartementet in de ovan
angivna remissinstanserna till ett remissmöte tisdagen den 7 december 2021
kl. 10:00–12:00. Remissmötet hålls digitalt via Skype.
Obligatorisk anmälan görs senast tisdagen den 30 november via epost till ju.L1@regeringskansliet.se (ange namn, remissinstans,
telefonnummer, e-postadress och ev. önskemål om att hålla muntligt
anförande i anmälan).

Syftet med remissmötet är att underlätta för remissinstanserna att lämna
svar med anledning av att remisstiden är något kortare än vad som är
brukligt. Vid remissmötet kommer förslagen i promemorian att presenteras
och remissinstanserna kommer att få tillfälle att ställa frågor i
upplysningssyfte. Önskemål om att hålla ett muntligt anförande (utöver
frågor) ska anmälas samtidigt med anmälan till remissmötet.
Det som sägs ovan om att skriftliga synpunkter ska lämnas senast
den 21 december 2021 gäller även för den som deltar i remissmötet.
Erik Hällströmer
Ämnesråd

