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 Datum Vår beteckning 

 2022-01-14 Dnr 2021/020892 

 

 

  

Socialdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

Utbetalning av garantipension inom EES och i 
Schweiz samt i Förenade kungariket 
(S2021/08121) 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av 
avdelningschef Marie Axelsson och rättslig expert Ulrica Svedell, den senare som 
föredragande. 

Mikael Westberg 

Ulrica Svedell 
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