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Remiss av promemoria - förordning om statsbidrag för att främja 

ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

Remissinstanser 

Alvesta kommun 

Arbetsmiljöverket 

Arjeplog kommun 

Arvika kommun 

Essunga kommun 

Falun kommun 

Gotland kommun 

Göteborg kommun 

Haninge kommun 

Heby kommun 

Härjedalen kommun 

Höör kommun 

Inspektionen för vård och omsorg  
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Justitiekanslern 

Kristinehamn kommun 

Kungsbacka kommun 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Linköping kommun 

Mora kommun 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

Mörbylånga kommun 

Nordmaling kommun 

Norrtälje kommun 

Nässjö kommun 

Region Blekinge  

Region Dalarna  

Region Gävleborg  

Region Halland 

Region Jämtland 

Region Jönköping 

Region Kalmar  

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 
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Region Stockholm 

Region Södermanland 

Region Uppsala  

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Västra Götaland 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Ronneby kommun 

Skinnskatteberg kommun 

Socialstyrelsen 

Strängnäs kommun 

Strömstad kommun 

Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges läkarförbund 

Söderhamn kommun 

Trelleborg kommun 

S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning 

inom vård och omsorg om äldre 



4 (5) 

 
 

Uppsala kommun 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna 

Västerås kommun 

Östersund kommun 

Östhammar kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 31 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 S2021/02252 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 promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, 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.  

Promemorian kan dessutom 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. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Erlanders  
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