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55 år och karensval - SOU 2020:65  

Näringsdepartementets diarienummer N2020/02936 

Försäkringskassan tillstryker förslaget, men anser att följande bör beaktas i den 
fortsatta beredningen. 

Försäkringskassan noterar att en del av underlagen bygger på uppgifter från 
2017 (och som har hämtats från en tidigare utredning). Försäkringskassan hade 
därför gärna sett att utredningen redovisat mer aktuella uppgifter i det fall de 
fanns att tillgå (såsom i exempelvis tabell 3.1, 3.2, 3.5). 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg, i närvaro av 
rättschef Mikael Westberg, verksamhetsområdeschef Gerda Lind och rättslig 
expert Serdar Gürbüz, den senare som föredragande. 

 

Nils Öberg 

 

  Serdar Gürbüz    




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		55-ar-karensval-SOU-2020+65-remissvar-dnr-2020-006078.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning
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