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Svar på remiss om förslag på ändringar i föreskrifterna om 
pensionsstiftelser (FI Dnr 19-26092) 
 
 
 
Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) är en ideell förening för större 
pensionsstiftelser som avses i 9a § tryggandelagen. Föreningens ändamål är att bevaka 
och driva frågor som berör pensionsstiftelser samt att vara remissorgan i sådana frågor. 
Föreningen har 58 medlemmar som tillsammans förvaltar över 200 miljarder kr. Av de 
pensionsstiftelser tryggar pension för minst 100 personer och som står under 
Finansinspektionens tillsyn är drygt 80 procent medlemmar i SPFA. Föreningens 
medlemmar har i vissa fall flera pensionsstiftelser som hör till samma koncern eller 
organisation. 
 
SPFA lämnar följande svar på Finansinspektionens remiss om förslag på ändringar i 
föreskrifterna om pensionsstiftelser. 
 
Yttrandet följer dispositionen och numreringen i promemorian.  
 

Inledning 
 
I propositionen om nya regler i tryggandelagen angavs att pensionsstiftelsernas särart 
bör beaktas vid genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet. SPFA vill föra 
fram att verksamhet är i jämförelse med andra tjänstepensionsinstitut av mindre 
omfattning och betydligt mindre komplex. En pensionsstiftelse driver en förhållandevis 
begränsad verksamhet som i huvudsak rör investeringar. Vissa pensionsstiftelser har 
dessutom ett relativt litet kapital att förvalta, även om stiftelsen tryggar pension för 100 
personer eller fler. Kostnaderna för att införa och följa regler blir därför stora i förhållande 
till det kapital som förvaltas.  
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1.4 Rättsliga förutsättningar 
 

SPFA välkomnar att regeringen i lagrådsremissen anser att det inte har framkommit 
något behov av periodisk rapportering från pensionsstiftelsernas sida och att föreskrifter 
om sådan rapportering inte blir aktuella för pensionsstiftelsernas del.  

 

2.3 Placeringar 

Pensionsstiftelser får använda derivat för att sänka den finansiella risken eller för att i 
övrigt effektivisera förvaltningen av stiftelsens tillgångar.  Dessa instrument 
underlättar och effektiviserar portföljförvaltningen. Ytterligare begränsningar kan leda 
till dyrare och sämre förvaltning, det vill säga ökade kostnader, högre risk och lägre 
avkastning. Det finns enligt SPFA:s uppfattning ingen anledning att reglera detta 
ytterligare. 
 
SPFA tycker att det är positivt att det inte ska ställas krav på att pensionsstiftelsens 
strategiska allokering innehåller uppgifter om vilka avvikelser som är tillåtna vad 
gäller fördelningen av placeringar. 
   

2.4 Lämplighetsprövning  

  
SPFA välkomnar att föreskriften om lämplighetsprövning förs in i föreskrifterna och att 
blanketten för lämplighetsprövning anpassas till pensionsstiftelserna.   

SPFA delar Finansinspektionens uppfattning att alla bestämmelser som avser 
pensionsstiftelser bör samlas i en författning. SPFA föreslår därför att FI ser över listan 
på gällande föreskrifter och allmänna råd som berör pensionsstiftelser på FI:s 
webbplats1, för in nödvändiga bestämmelser i föreskrifterna för pensionsstiftelser och tar 
bort de regelverk som inte är tillämpliga för pensionsstiftelser från listan.   

 

3.1. Konsekvenser för samhället och konsumenterna 
 
Finansinspektionen bedömer att det är positivt för konsumenterna att en 
pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i sin ersättningspolicy. 
Påståendet är irrelevant i sammanhanget, eftersom det inte finns något 
avtalsförhållande eller någon konsumentrelation mellan pensionsstiftelsen och 
individerna.    
 
 
 
 

Annette Tiljander                       
Ordförande SPFA                       

                                                           
1
 https://fi.se/sv/forsakring/regler/pensionsstiftelser/fis-forfattningar-fffs/ 

https://fi.se/sv/forsakring/regler/pensionsstiftelser/fis-forfattningar-fffs/
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