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Arbetsmarknadsdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

 

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om 
förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar, COM 
(2021)762 

(A2021/02328/ARM ) 
 
Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westerberg i närvaro av rättslig 
expert Viktoria Sjöberg, den senare som föredragande. 

Mikael Westerberg 

Viktoria Sjöberg 
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