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Svar på remiss av departementspromemorian Nationell
plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
1. Beslut om Svar på remiss av departementspromemorian Nationell plan för
trygghet och studiero (Ds 2021:13) med dnr UAN2021/484, delegeras till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UANAU).
2. Beslut ska fattas innan den 27 augusti 2021

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
En remiss av departementspromemorian Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13) med dnr UAN2021/484 har inkommit till förvaltningen den 2021-0518.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 27 augusti
2021. Svaren bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till anna.österlund@regeringskansliet.se . Diarienummer U2021/02670
ska anges och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger
att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.
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.
Kontakt med departementssekreterare på Utbildningsdepartementet
Förvaltningen har varit i kontakt med departementssekreterare på
Utbildningsdepartementet för att efterfråga anstånd med att skicka in remissvar.
Följande information gavs då: ”Det finns dock inget anstånd för Regeringskansliet
att besluta om när det gäller remissvar, detta då det inte är en skyldighet för t.ex.
kommuner och organisationer att svara på en remiss utan ett erbjudande att
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inkomma med ett yttrande. Däremot beaktar vi i mån av möjlighet svar som
inkommer efter utsatt datum.”
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nästa sammanträde, efter juni, är den
22 september 2021 och således efter senaste dagen att skicka in remissvar.
Förvaltningen bedömer därför att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bör
delegera beslut om svar på remiss till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott (UANAU) som kan behandla och besluta om ärendet på
sammanträde den 24 augusti 2021.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_Remissmissiv för DS Nationell plan för trygghet och studiero

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
Kopia till:
Klicka här för att ange text.

Sara Bjurefors
Nämndsekreterare
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
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Utbildningsdepartementet

Remiss av departementspromemorian Nationell plan för trygghet
och studiero (Ds 2021:13)

Remissinstanser

Academedia AB
Alingsås kommun
Aneby kommun
Barnombudsmannen
Bodens kommun
Borlänge kommun
Bris – Barnens rätt i samhället
Bromölla kommun
Brottsförebyggande rådet
Diskrimineringsombudsmannen
Elevernas riksförbund
Enköpings kommun
Finspångs kommun

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

Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Gävle kommun
Göta hovrätt
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet
Helsingborgs kommun
Huddinge kommun
Hässleholms kommun
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Jokkmokks kommun
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Stockholm

2 (6)

Karlskoga kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kunskapsskolan i Sverige AB
Linköpings kommun
Lärarförbundet
Lärarförbundet Skolledare
Lärarnas Riksförbund
Malmö kommun
Mariestads kommun
Mora kommun
Munkfors kommun
Myndigheten för delaktighet
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Polismyndigheten
Regelrådet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Salems kommun
Sameskolstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
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Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statskontoret
Stockholms kommun
Stockholms tingsrätt
Stockholms universitet
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Sveriges Elevkårer
Sveriges Elevråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Skolledarförbund
Södertälje kommun
Södertörns högskola
Umeå kommun
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Övertorneå kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 27
augusti 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
anna.österlund@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/02670
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.
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 – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

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