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Ändring i lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Remissinstanser

Alingsås kommun
Barnombudsmannen
Barnrättsbyrån
Bollnäs kommun
Botkyrka kommun
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Eslövs kommun
Folkhälsomyndigheten
Föreningen Sveriges Socialchefer
Gotlands kommun
Grums kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet (CERA)

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Helsingborgs kommun
Härryda kommun
Inspektionen för vård och omsorg
IOGT-NTO
Junis (IOGT-NTO Ungdomsförbund)
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Kiruna kommun
Klippan kommun
Kriminalvården
KRIS (Kriminellas revansch i samhället)
Kristianstads kommun
Landskrona kommun
Lindesbergs kommun
Linnéuniversitetet
Ludvika kommun
Lunds kommun
Läkemedelsverket
Malmö kommun
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nyköpings kommun
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Piteå kommun
Polismyndigheten
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Västra Götaland
Region Örebro
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Region Östergötland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL)
Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS)
Sandvikens kommun
Skara kommun
Smittskyddsläkarföreningen
Socialstyrelsen
Statens Institutionsstyrelse
Stockholms kommun
Stockholms Stadsmission
Stockholms universitet (SoRAD)
Svensk förening för beroendemedicin
Svenska brukarföreningen (SBF)
Svenska infektionsläkarföreningen
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges läkarförbund
Umeå kommun
Uppsala kommun
Verdandi
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Vilhelmina kommun
Åklagarmyndigheten
Örebro kommun
Örebro universitet
Örnsköldsvik kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 30 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/06088 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.
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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 – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd
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