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Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Almega Vårdföretagen
Alzheimer Sverige
Anhörigas riksförbund
Bjuv kommun
Boden kommun
Borgholm kommun
Datainspektionen
Demensförbundet
E-hälsomyndigheten (EHM)
Essunga kommun
Folkbildningsrådet
Folkhälsomyndigheten

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

Forshaga kommun
Forskningsrådet för arbetsliv hälsa och välfärd (Forte)
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Föreningen Sveriges Socialchefer
Förvaltningsrätten i Linköping
Gävle kommun
Hallsberg kommun
Håbo kommun
Hässleholm kommun
Högsby kommun
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Justitiekanslern
Kammarrätten i Jönköping
Kiruna kommun
Kungsbacka kommun
Leksand kommun
Lund kommun
Mjölby kommun
Myndigheten för delaktighet (MFD)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nordanstig kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Ockelbo kommun
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Region Blekinge
Region Norrbotten
Region Stockholm
Region Värmland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt
ansvariga för rehabilitering
RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap
Saco
Skolinspektionen
Skolverket
SKPF Pensionärerna
Socialstyrelsen
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statistiska centralbyrån (SCB)
3 (6)

Stockholm kommun
Strömsund kommun
Sundbyberg kommun
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Institutet för Standarder (SiS)
Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal)
Svenska Läkaresällskapet
Svenskt Demenscentrum
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Tingsryd kommun
Umeå kommun
Vimmerby kommun
Vision
Vård och omsorgscollege
Vårdförbundet
Äldrecentrum
Älvdalen kommun
Ödeshög kommun
Östhammar kommun
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Överkalix kommun
Remissinstanserna ombeds nu avlämna synpunkter på betänkandet SOU
2020:70. Ett förslag att ta ställning till rör att som ”fast omsorgskontakt får
bara den utses som innehar yrkestiteln undersköterska, i enlighet med de
regler som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU
2019:20) och i promemorian Reglering av undersköterskeyrket –
kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). Lagförslaget i
SOU 2020:70 ska träda i kraft den 1 januari 2030.” Remissinstanserna
ombeds inte enbart ta ställning till att lagförslaget föreslås träda i kraft den
1 januari 2030 utan också svara hur de ser på ett tidigarelagt ikraftträdande,
den 1 juli 2024.
Införande av en fast omsorgskontakt är en del av den sakpolitiska
överenskommelse som träffats mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna, Januariavtalet. Av punkt 61. Kvalitetskraven i all sjukvård och
äldreomsorg förstärks framgår att det ska finnas ”en fast omsorgskontakt i
hemtjänsten.”
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 mars
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/08966 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, 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.
Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett exemplar av betänkandet.
Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm.
Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att
exemplaren är avsedda för remissändamål.
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.

Tony Malmborg
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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