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 Datum Vår beteckning 

 2021-11-01 FK2021/011900 

 

  

Socialdepartementet  
  
103 33 Stockholm 
 

 

 

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i 
samverkan  

(SOU 2021:59) 

(S2021/05439) 
 

Sammanfattning 

Försäkringskassan har inga synpunkter.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
avdelningschef Ulrika Havossar och nationell försäkringsmedicinsk rådgivare Martin 
Olesen, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Martin Olesen 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		vagen-till-tillganglighet-langsiktig-strategisk-och-i-samverkan-remissvar-dnr-2021-011900.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




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


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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