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Remiss av slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en 
oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering 
(SOU 2021:103) 
(Fö2022/0002) 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Per Eleblad i närvaro av 
verksamhetsutvecklare Ola Sten, den senare som föredragande. 

Per Eleblad 

Ola Sten 
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