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Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik

Remiss avseende utredningen om Välfärdsteknik 1
äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i
omsorgens tjänst SOU 2020:14

Remissinstanser
Akademikerförbundet SSR
Mmega IT&Telekomföretagen
Almega Vårdföretagen
Anhörigas riksförbund
Burlövs kommun
Datainspektionen
E-hälsomyndigheten (EHM)
Enköpings kommun
Faikenbergs kommun
Falu kommun
Foikhälsomyndigheten
Forte
Funktionsrätt Sverige

Telefonväxel: 08-405 1000
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 10333 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registratorregeringskansliet.se

Fysioterap euterna
Föreningen Sveriges Socialchefer
Försäkringskassan (FK)
Förvaltningsrätten i Härnösand
Fötvaltningsrätten i Uppsala
Gislaveds kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Gäffivare kommun
Göteborgs kommun
mera
Inspektionen för vård och omsorg (WO)
Internetstiftelsen
justitiekanslern
Järfälla kommun
Kammarrätten i Göteborg
Kungl. tekniska högskolan (KTH)
Kungälvs kommun
Lessebo kommun
Linköpings universitet
Ljusnarsbergs kommun
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Luleå kommun
Lunds universitet (Certec)
Läkemedel sverket (UvfV)
Malmö kommun
vlyndigheten för delaktighet (MFD)
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan Qv{YH)
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nordens välfärdscenter
Nordmalings kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Oxelösunds kommun
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Post- och telestyrelsen (PTS)
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Riksdagens ombudsmän (JO)
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Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt
ansvariga för rehabilitering
Riks revisionen
RISE SICS
Ronneby kommun
RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap
Rättviks kommun
Saco
Sjöbo kommun
Skara kommun
Statens skolverk
SKPF Pensionärerna
Socialstyrelsen (SoS)
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Statskontoret
Stockholms kommun
Stockholms universitet (SE)
Swedish Medtech
Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal)
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Svenskt demenscentmm
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR
Söderhamns kommun
Tandvårds- och läkemedeisförmånsverket (TLV)
Tj örns kommun
Täby kommun
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovadonssystem (Vinnova)
Vision
Vård och omsorgscollege
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
Ämåls kommun
Älvkarleby kommun
Örebro kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 14
augusti 2020. 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/Ol 396/SOF och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
1 remissen ligger att regeringen vili 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.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
kan utan kostnad beställa ett exemplar av betänkandet.
Exemplaret beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm.
Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att
exemplaret är avsedda för temissändamål.
Remissinstanserna

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
regeringen. se.
—

Tony Malmborg
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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