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Remissmissiv för promemorian Bättre anpassad 

undervisningstid 

Remissinstanser 

Barnombudsmannen (BO) 

Bildlärarnas Riksförening 

Bjurholms kommun 

Degerfors kommun 

Elevernas Riksförbund 

Eskilstuna kommun 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen Lärare i Samhällskunskap 

Föräldraalliansen Sverige 

Göteborgs kommun 

Historielärarnas förening 

Idéburna skolors riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

Institutet för språk och folkminnen (Isof) 

Konstfack 

Kungliga Musikaliska Akademien 

Kungliga Musikhögskolan 

Kungliga Svenska balettskolan 
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Kulturrådet 

Kävlinge kommun 

Laholms kommun 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Musiklärarnas Riksförening 

Myndigheten för delaktighet 

Norrtälje kommun 

Nybro kommun 

Nyköpings kommun 

Nätverket Unga för tillgänglighet 

Ovanåkers kommun 

Pajala kommun 

Regelrådet 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Rädda Barnens ungdomsförbund 

Sameskolstyrelsen 

Skolforskningsinstitutet 

Sorsele kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Språklärarnas riksförbund 

Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statskontoret 

Stockholms kommun 

Strömstads kommun 

Sundsvalls kommun 

Svenska Balettskolan 
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Sveriges barn- och ungdomsorganisationer 

Sveriges Elevråd 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges Skolledarförbund 

Säters kommun 

Tjörns kommun 

Tomelilla kommun 

Ulricehamns kommun 

UNICEF Sverige 

Uppvidinge kommun 

Vadstena kommun 

Vallentuna kommun 

Värmdö kommun 

Ystads kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Älvdalens kommun 

Örebro kommun 

Österåkers kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 23 

mars 2023. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

ylva.gunnars@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/04085 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.  
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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. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

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. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef  

 

 

 

 

Kopia till 

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

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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