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Remiss – förslag till ändringar i föreskrifterna om pensions-

stiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna  

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser. 

Förslaget innebär att en pensionsstiftelse ska offentliggöra information om 

innehållet i sin ersättningspolicy på sin webbplats. Det innebär dessutom nya 

krav på användningen av derivat och att en bestämmelse om placerings-

riktlinjernas innehåll ändras. Bestämmelsen om användningen av derivat 

föreslås gälla inte bara för de pensionsstiftelser som tillämpar föreskrifterna i 

dag, utan även för pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pension till 16–

99 personer för vilka avsättningar har gjorts till pensionsstiftelsen.  

 

För att skapa en mer sammanhållen reglering föreslås även att bestämmelserna 

om lämplighetsprövning i försäkringsrörelseföreskrifterna förs över till 

pensionsstiftelseföreskrifterna för pensionsstiftelsernas del. Blanketten om 

lämplighetsprövning anpassas samtidigt efter pensionsstiftelsernas särart. 

 

Tillsammans med de ändringar som regeringen föreslår i lagrådsremissen Vissa 

frågor om försäkring och tjänstepension av den 20 februari 2020 i lagen 

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. förtydligar eller 

kompletterar Finansinspektionens förslag Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn 

över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). Ändringarna 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, vilket är samtidigt som lagändringarna. 

 

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstexter och en remiss-

promemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens 

webbplats, www.fi.se. 

 

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 

103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 

27 mars 2020. 

 

Frågor om remissen besvaras av Anna Wedin på tfn 08-408 98 105 eller e-post 

anna.wedin@fi.se. 
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Sändlista: 

Arbetsgivarverket  

Bolagsverket  

Kammarkollegiet 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket  

Konsumentverket  

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Östergötland län 

Pensionsmyndigheten  

Regelrådet  

Statens tjänstepensionsverk (SPV) 

Sveriges riksbank 

 

Advokatsamfundet 

Finansbolagens förening  

Fondbolagens förening  

Företagarna  

Försäkringsjuridiska föreningen  

Internrevisorerna 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Näringslivets regelnämnd (NNR)  

SACO  

Svensk Försäkring  

Svenska Bankföreningen  

Svenskt Näringsliv  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)  

Tjänstepensionsförbundet 

 

 

 

 

 

 

 

För kännedom: 

Finansdepartementet 

Justitiedepartementet 


