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Utbildningsdepartementet

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67)

Remissinstanser

Arbetsgivarföreningen KFO
Barnombudsmannen
Bris – Barnens rätt i samhället
Botkyrka kommun
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Eda kommun
Enköpings kommun
Friskolornas riksförbund
FSO (fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg)
Funktionsrätt Sverige
Företagarna
Förvaltningsrätten i Göteborg

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

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Föräldraalliansen
Gällivare kommun
Göteborgs kommun
Habo kommun
Haparanda kommun
Högsby kommun
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarrätten i Stockholm
Klippans kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kungsbacka kommun
Landskrona kommun
Linköpings universitet
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Lärarförbundet

2 (5)

Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Malmö universitet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Norbergs kommun
Nordmalings kommun
Oxelösunds kommun
Ragunda kommun
Region Gotland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
Sameskolstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms kommun
Stockholms universitet
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Svedala kommun
Svenska kommunalarbetarförbundet
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Skolledarförbund
Söderköpings kommun
Södertörns högskola
Timrå kommun
Trollhättans kommun
Örebro kommun
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21
maj 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2020/06020 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.
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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 hos Elanders Sverige AB via följande länk.
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.

Eva Lenberg
Rättschef

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