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Angående betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) 
 
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.  
 
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen till författningsändringar och har, utifrån de 
aspekter som myndigheten har att beakta, följande kommentarer.  
 
Allmänna synpunkter 
Ekobrottsmyndigheten anser att betänkandet är genomarbetat och att skälen för inrättandet av 
en ny myndighet på det sätt som utredningen föreslår framstår som noga övervägda.  
 
När det gäller premiepensionssystemets utformning har, som påpekas i utredningen, ett flertal 
missförhållanden och brottsliga förfaranden på det nuvarande fondtorget uppmärksammats 
under senare år som har drabbat ett stort antal sparare och inneburit stora ekonomiska 
förluster. I tillägg till vad utredningen har anfört kan noteras att problemen även har föranlett 
omfattande utredningsinsatser vid de brottsbekämpande myndigheterna. Som exempel har 
Ekobrottsmyndighetens utredningar av misstänkta brott med koppling till 
premiepensionsystemets fondtorg kommit att bli några av de mest resurskrävande 
utredningarna vid myndigheten.  
 
Mot denna bakgrund delar Ekobrottsmyndigheten utredningens bedömning att 
kontrollerbarhet bör utgöra en övergripande princip i det nya premiepensionssystemet. 
Ekobrottsmyndigheten anser att det är viktigt att denna princip, i enlighet med vad 
utredningen föreslår, kommer till uttryck såväl vid upphandlingen av fonder till det nya 
fondtorget som i den efterföljande förvaltningen. Ekobrottsmyndigheten delar utredningens 
uppfattning att kravet på granskning av fondförvaltarna och fonderna är en förutsättning för 
att den nya myndigheten ska kunna säkerställa att villkoren för att få delta på fondtorget 
löpande är uppfyllda, så att fondutbudet blir säkert och kontrollerat. Det är även av stor vikt 
att den nya myndigheten, som utredningen föreslår, samverkar och utbyter information med 
andra myndigheter. Genom dessa förslag kan förhoppningsvis de missförhållanden som har 
förekommit på det nuvarande fondtorget förhindras, med följd att även omfattande 
brottsutredningar av det slag som Ekobrottsmyndigheten har handlagt under senare tid kan 
undvikas eller i vart fall begränsas.  
 
Avsnitt 18.11 och 18.19, Konsekvenser för Ekobrottsmyndigheten respektive 
Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet 
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker utredningens förslag om att den nya myndigheten ska ingå i 
myndigheternas samverkan för att motverka organiserad brottslighet och omfattas av 
bestämmelserna om uppgiftsskyldighet. Ekobrottsmyndigheten bedömer att den ökade 
möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna kan bidra till ett effektivare 
brottsförebyggande arbete.  
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Utöver vad utredningen föreslår anser Ekobrottsmyndigheten att det bör föreskrivas en 
skyldighet för den nya myndigheten att lämna ut uppgifter enligt förordningen (1980:995) om 
skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra 
myndigheter. Det bör därför göras ett tillägg i den nuvarande förordningen så att också den 
nya myndigheten omfattas. 
 
I syfte att säkerställa att förslagen om samverkan mellan myndigheterna får ett praktiskt 
genomslag kan det vidare finnas anledning att efterhand följa upp att samverkan och 
informationsutbytet fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga 
handläggning har stabschefen Ann Lemne och tillförordnade rättschefen Birgitta Resenius 
deltagit. Verksjuristen Viktoria Börstell har varit föredragande. 
 
 
 
Monica Rodrigo 
 
  
    Viktoria Börstell 
 
 
Expedition till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
 
Kopia till 
stefan.oscarson@regeringskansliet.se 
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