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Remiss av Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt 

avhjälpta hinder 

Remissinstanser 

Akademiska hus 

Alingsås kommun 

Arvika kommun 

Bengtsfors kommun 

Bergs kommun 

Borgholms kommun  

Bostadsrättsägarnas riksförbund 

Castellum 

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) 

Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR) 

Fastighetsägarna Sverige 

Folkhälsomyndigheten 

Fortifikationsverket 
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Funktionsrätt Sverige 

Förbundet för delaktighet och jämlikhet 

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare 

(FSBS)  

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer 

Försvarsmakten 

Gnesta kommun 

Göteborgs kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Karlstads kommun 

Kinda kommun 

Kronofogdemyndigheten 

Lantbrukarnas riksförbund 

Lessebo kommun 

Lindesbergs kommun 

Luftfartsverket 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Malung-Sälens kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Norrtälje kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Osby kommun 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Regelrådet 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Riksantikvarieämbetet 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

Salems kommun 

Sjöfartsverket 

Skara kommun 

SmåKom 
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Socialstyrelsen 

Sollefteå kommun 

Sorsele kommun 

SPF Seniorerna 

Staffanstorps kommun 

Statens fastighetsverk 

Sundsvalls kommun 

Surahammars kommun 

Svenskt demenscentrum 

Sveriges allmännytta 

Sveriges Arkitekter 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges stadsarkitektförening 

Synskadades riksförbund (SRF) 

Sölvesborgs kommun 

Trafikverket 

Tranås kommun 

Umeå universitet, juridiska fakulteten 

Uppsala kommun 

Vasakronan 
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Vansbro kommun 

Varbergs kommun 

Villaägarnas riksförbund 

Vindelns kommun 

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Örebro universitet, juridiska fakulteten 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 

2 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/02372 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 rapporten.  

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.  

Rapporten 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 
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2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Johan Ndure 

Departementsråd 
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