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Ett bättre premiepensionssystem (SOU 
2019:44)  
Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionen har haft i uppgift att 
formulera ett mål för premiepensionssystemet och hur fondtorget ska verka för att 
uppnå målet. Utredningen ska som en följd av detta ta fram en valmiljö som ska 
vara pålitlig och säker och samtidigt erbjuda pensionsspararna bibehållen valfrihet. 
Utredningen ska även ta fram ett regelverk för premiepensionens upphandlade 
fondtorg och en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift att upp-
handla fonder och förvalta fondtorget.  

Statskontoret väljer att bara lämna synpunkter på de delar som berör vårt 
kompetensområde. 

En myndighet för premiepensionens fondförvaltning (kap 
13) 
Utredningen förslår att den ny myndigheten ska inrättas genom att ge Sjunde AP-
fonden utökade uppgifter.  

Utredningen föreslår med grund i tidigare erfarenheter rörande premiepensionens 
organisering att en helt ny myndighet inte ska inrättas. Istället för att sprida ut 
kapitalförvaltningen på flera aktörer vill man samla all förvaltning på en och 
samma myndighet. Därför föreslår utredningen att man ska ge Sjunde AP-fonden 
ytterligare uppgifter att även förvalta traditionella försäkringen och att upphandla 
och förvalta premiepensionens fondtorg. Utöver detta ska de även ansvara för 
valarkitekturen för premiepensionen.  

Pensionsmyndigheten ska fortsatt ansvara för fondadministration och fondinfor-
mation. Myndigheten ska utföra sitt uppdrag oberoende av regering och andra 
myndigheter och ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt och med hög kvalitet. 
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Statskontoret anser att utredning gör en riktig bedömning i att skapandet av en helt 
ny myndighet medför för stora risker och kostnader både avseende kapital och 
kompetens. Förslaget att den nya myndigheten ska sköta all förvaltning inom 
premiepensionssystemet, medför stora effektivitets- och kapitalvinster. 

Vi anser vidare att det är lämpligt att organisatoriskt samordna verksamheter där 
tydliga synergier finns, vilket det gör på Sjunde AP-fonden. Vi kan inte se en alter-
nativ organisatorisk lösning som är bättre än utredningens förslag. Vi ser dock att 
det finns utmaningar med utvidgningen av Sjunde AP-fondens uppdrag. Till stor 
del avser det intressekonflikterna som kan uppstå när den organisation som upp-
handlar till fondtorget även konkurrerar med de fonder som upphandlas. Utrednin-
gen konstaterar att konkurrensen redan är satt ur spel då staten så tydligt konstrue-
rar en valarkitektur som främjar Sjunde AP-fonden framför övriga fonder.  

Utredningen lyfter även principen om saklighet och opartiskhet. Statskontoret har 
bland annat i skriften ” Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en 
god förvaltning” lyft att opartiskhet är en fråga om hur myndighetsutövning 
framstår ur externa intressenters perspektiv. Vi anser att det är viktigt att den nya 
verksamheten präglas av ett oberoende från förvaltningen av Sjunde AP-fonden 
och vill ytterligare förstärka vikten av en oberoende finansiering och en stark 
internrevision.  

Vidare förslår vi att verksamheten utvärderas efter tre år av en oberoende aktör för 
att bland annat försäkra sig om att inga intressekonflikter har fått skadliga effekter 
på verksamheten. 

Statskontorets övriga synpunkter 
Gällande mål för premiepensionssystemet, förslag av valarkitektur och förslag om 
kriterier på fonderna som ska upphandlas har utredningen genomfört ett gediget 
utredningsarbete och Statskontoret delar utredningens överväganden och bedöm-
ningar i dessa delar. Statskontoret tillstyrker utredningens förslag även i dessa 
delar. 
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Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. 
Utredningschef Jessica Bylund och utredare Kristina Althoff, föredragande, var 
närvarande vid den slutliga handläggningen.  

 
 
 
Annelie Roswall Ljunggren  

 
 
 
 
 Kristina Althoff 


	Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) 
	En myndighet för premiepensionens fondförvaltning (kap 13)
	Statskontorets övriga synpunkter



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


