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Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska 
som andra språk (SOU 2020:66) 
(U2020/06271) 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Per Eleblad i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Sandra Petersson och verksamhetsutvecklare Carl Magnus 
Jarlert, den senare som föredragande. 

Per Eleblad 

Carl Magnus Jarlert 
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Sammanfattning
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