
 

 

LAGRÅDET           

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-12-22 

Närvarande: Justitierådet Mahmut Baran, f.d. justitierådet            

Mari Andersson och justitierådet Stefan Reimer 

Ett likviditetsverktyg för fonder 

Enligt en lagrådsremiss den 8 december 2022 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande         

över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,  

2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder,  

3. lag om ändring i lagen (2022:200) om ändring i lagen (2021:109) 

om ändring i lagen (2019:542) om ändring i lagen (2018:1798) om 

ändring i lagen (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om 

ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder,  
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4. lag om ändring i lagen (2022:201) om ändring i lagen (2021:110) 

om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om 

ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om 

ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder.  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige     

Mårten Garnau.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Allmänt 

I remissen föreslås att bestämmelser om s.k. swing pricing ska 

införas i svensk rätt och att detta bör ske genom att ett justerat 

fondandelsvärde beräknas och används. 

Det är lätt att förstå att användning av olika likviditetsverktyg (t.ex. 

swing pricing) i vissa fall kan behövas för att säkerställa fonders 

likviditet och skydda befintliga eller kvarvarande fondandelsägare vid 

stora nettoinflöden eller nettoutflöden som skapar oönskade 

transaktionskostnader eller värdeförändringar på tillgångar i fonden.  

Det är emellertid utifrån beskrivningen i remissen svårt att 

tillgodogöra sig hur ett justerat fondandelsvärde närmare ska 

beräknas och hur detta i sin tur påverkar värdet av de befintliga eller 

kvarvarande andelsägarnas andelar. I remissen anges (s.19) att 

swing pricing går ut på att låta de fondandelsägare som orsakar 

kostnaderna genom inlösen eller köp av andelar bära dessa 

kostnader. Hur detta närmare ska ske framstår emellertid som oklart 

och behöver bättre beskrivas i en kommande proposition. 

Det är vidare svårt att förstå den egentliga skillnaden mellan 

användningen av ett justerat försäljnings- och inlösenpris, vilket 

redan är tillåtet enligt svensk rätt, och användningen av ett justerat 

fondandelsvärde, vilket enligt remissen inte är tillåtet enligt svensk 
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rätt. Å ena sidan beskrivs det som två olika metoder. Men å andra 

sidan slås det fast i remissen (s. 27) – utifrån olika förekommande 

definitioner i internationella instrument – att det inte går att dra någon 

säker slutsats av om det är fråga om en eller två metoder. Dessutom 

påpekas att ett justerat fondandelsvärde och ett justerat försäljnings- 

och inlösenpris har samma effekt när det gäller det pris som en 

investerare kommer att få betala vid köp av fondandelar eller en 

andelsägare kommer att få betalt när andelar löses in. För att bättre 

kunna bedöma om det finns tillräckliga skäl att genom lag införa en 

möjlighet att justera fondandelsvärdet som likviditetsverktyg bör det 

därför i den fortsatta beredningen närmare belysas vilka fördelar 

detta medför i jämförelse med den redan tillåtna användningen av ett 

justerat försäljnings- och inlösenpris. 

I ett särskilt delavsnitt1 i remissens allmänmotivering behandlas det 

justerade fondandelsvärdets skatterättsliga och socialförsäkrings-

rättsliga konsekvenser. I vissa delar utgör redogörelsen en 

beskrivning av vad som – efter införandet av förslaget – skulle anses 

vara gällande rätt. Det finns dock även uttalanden som framstår som 

vad, enligt regeringen, bör vara gällande rätt. Det anges t.ex. 

beträffande beräkningen av förmögenheten vid prövningen av vissa 

socialförsäkringsförmåner att det justerade fondandelsvärdet bör 

utgöra underlag (se s. 32 f.). 

Det remitterade förslaget innehåller inte några förslag till ändringar av 

författningar inom de nyssnämnda rättsområdena. De uttalanden 

som görs i delavsnittet i fråga utgör därför inte några vägledande 

förarbetsuttalanden. Dessa kan därför med fördel utgå.    

 

1 Delavsnittet Det justerade fondandelsvärdet bör utgöra underlag för vissa skatterättsliga och 
socialförsäkringsrättsliga beräkningar 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersfonder  

4 kap. 10 b § 

I paragrafen finns bestämmelser om förutsättningarna för ett 

fondbolag att, efter tillstånd av Finansinspektionen, få tillämpa en 

metod för att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandels-

ägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för 

en värdepappersfond vid betydande nettoflöden in i eller ut ur 

fonden. 

Enligt andra stycket ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att 

Finansinspektionen ska kunna lämna tillståndet. Ett av kraven är, 

enligt punkten 1, att metoden innebär att ett justerat fondandelsvärde 

beräknas och används.   

När det gäller nettoflöden anges alltså i första stycket att det 

justerade fondandelsvärdet ska beräknas om nettoflödet överstiger 

ett visst, av fondbolaget bestämt, tröskelvärde. Det innebär att det är 

obligatoriskt att beräkna det justerade fondandelsvärdet när 

nettoflödet överstiger det värdet. Det ska alltså göras oavsett 

omfattningen av den negativa påverkan det medför, dvs. även när 

det förorsakar transaktionskostnader i ringa omfattning.  

Enligt Lagrådets mening är det av förenklingsskäl lämpligt att det 

även införs ett tröskelvärde så att transaktionskostnader i ringa 

omfattning inte medför att ett justerat fondandelsvärde beräknas. 

För tillstånd krävs enligt andra stycket 1 att metoden innebär att ett 

justerat fondandelsvärde beräknas och används. Vidare framgår av 

förslaget till 13 kap. 1 § 16 att utformningen och tillämpningen av 

metoder för justerat fondandelsvärde ska bestämmas genom 

föreskrifter på lägre nivå. Rent språkligt innebär dessa två regleringar 

lästa tillsammans att metoderna enligt föreskrifter på lägre nivå ska 

avse utformningen och tillämpningen av metoden enligt föreskriften 

på högre nivå, dvs. enligt denna paragraf. Lagrådet anser att 
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förutsättningen i andra stycket 1 i den nu aktuella paragrafen, dvs. 

förutsättningen att ”ett justerat fondandelsvärde” ska beräknas, bör 

arbetas in i första stycket. 

I andra stycket 2 ställs ett krav på att fondbolaget har den 

organisation, de system och den kompetens som krävs för att 

tillämpa metoden. Av författningskommentaren kan utläsas att kravet 

avseende den organisatoriska förmågan hos fondbolaget avser 

beräkningen och användningen av den av bolaget valda metoden för 

det justerade fondandelsvärdet. Enligt Lagrådets mening bör detta 

komma till uttryck i lagtexten genom att ”tillämpa metoden” ersätts 

med ”beräkna och använda det justerade fondandelsvärdet”.  

Mot bakgrund av det sagda förordar Lagrådet att paragrafen ges 

följande lydelse. 

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen tillämpa ett 
justerat fondandelsvärde för att motverka att de befintliga eller 
kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av 
transaktionskostnader av mer än ringa omfattning som uppstår för en 
värdepappersfond vid betydande nettoflöden in i eller ut ur fonden.  

Tillstånd får ges bara om 
1. fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens 
som krävs för att beräkna och använda det justerade fondandelsvärdet, 
och  
2. det förfarande som fondbolaget tillämpar  
a) är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och 
b) ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll. 
 

Lagrådet noterar vidare att det i författningskommentaren till denna 

paragraf görs följande uttalande om vad fondbestämmelserna bör 

innehålla. ”I fondbestämmelserna bör det även anges när justerat 

fondandelsvärde används. När fondandelsvärdet justeras bör det 

justerade värdet användas framför allt vid beräkningen av 

försäljnings- och inlösenpriset för andelarna (8 § andra stycket 6) och 

när det offentliggörs (10 § femte stycket)”. 

För det fall detta uttalande utgör en redogörelse av vad som kommer 

att anses utgöra gällande rätt i fråga om de bestämmelser det 
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hänvisas till bör uttalandena formuleras om så att det klart framgår 

att det handlar om tolkning av dem.  

Om avsikten däremot är att göra ett vägledande uttalande om hur 

bestämmelserna det hänvisas till ska tolkas – mot bakgrund av de 

föreslagna ändringarna i 4 kap. 8 § 7 respektive 10 § tredje stycket – 

bör det göras i anslutning till dessa ändringar. Detta förutsätter dock 

att uttalandet har täckning i lagtexten.   

13 kap. 1 § 16 

Enligt den föreslagna punkten får regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om utformningen 

och tillämpningen av metoder för justerat fondandelsvärde enligt       

4 kap. 10 b § och vilka krav ett fondbolag ska uppfylla när det 

använder en sådan metod. 

Att föreskrifter på lägre nivå än lag kan meddelas beträffande 

utformningen av metoder för justerat fondandelsvärde – t.ex. 

beräkningsmodeller – torde inte ge upphov till betänkligheter.  

När det gäller bemyndigandet att meddela föreskrifter avseende 

”tillämpningen av metoder” kan det varken av lagtexten eller av 

författningskommentaren utläsas vad innebörden av en sådan 

föreskrift kan komma att bestå av. Lagrådet efterlyser ett 

klarläggande i detta avseende. 

Det framgår vidare av den föreslagna lagtexten att bemyndigandet 

även omfattar föreskrifter om vilka krav ett fondbolag ska uppfylla när 

det använder en metod för justerat fondandelsvärde. Avsikten torde 

vara att det genom föreskrifter på lägre nivå ska ges en närmare 

konkretisering av kraven enligt den föreslagna 4 kap. 10 b §, med 

hänsyn till t.ex. olika beräkningsmodeller. Detta bör framgå av 

lagtexten eller klarläggas i författningskommentaren. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna punkten 2 

I punkten regleras att fondbolag och förvaltningsföretag som förvaltar 

en värdepappersfond och som vid utgången av april 2023 får 

tillämpa justerat försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna ska få 

fortsätta att göra det under en viss tid.  

Av avsnitt 4.5 i lagrådsremissen framgår att fondbolag och 

förvaltningsföretag i dag får tillämpa sådana priser. De företag man 

vill träffa är dock de som vid utgången av april 2023 faktiskt tillämpar 

sådan prissättning. Lagrådet föreslår därför att bestämmelsen 

formuleras om så att endast sådana företag träffas av övergångs-

regeln. 

Punkten är lång och svårläst. Lagrådet föreslår därför att den 

formuleras om och delas upp i strecksatser. Den kan då formuleras 

t.ex. på följande sätt. 

2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar en 
värdepappersfond och som vid utgången av april 2023 tillämpar 
justerat försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna får fortsätta att 
göra det  

- fram till den 31 december 2023, eller 

- om en ansökan om ändring av fondbestämmelser som avser 
bestämmelserna i 4 kap. 8 § andra stycket 7 i den nya lydelsen har 
getts in före den 31 december 2023, till dess att ansökan har prövats 
slutligt eller till den senare tidpunkt som Finansinspektionen 
bestämmer. 

Förslag till lag om ändring i lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder     

15 kap. 2 § 

I paragrafen ges bemyndiganden till regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i frågor som 

regleras i vissa uppräknade bestämmelser i lagen. I remissen 

föreslås nu att punkten 20 ska utvidgas så att också 12 kap. 5 § ska  
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omfattas. Den föreslås få följande lydelse. 

20. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i     
12 kap. 3 och 5 §§, 

I 12 kap. 5 § föreskrivs att för andelar i en specialfond och inlösen av 

sådana andelar ska 4 kap. 10–14 §§ lagen om värdepappersfonder 

tillämpas. 

I författningskommentaren står att hänvisningen till 12 kap. 5 § 

innebär att det är möjligt att meddela föreskrifter även om 

utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandels-

värde och om vilka krav en AIF-förvaltare ska uppfylla när den 

använder en sådan metod för en specialfond, t.ex. om hur 

beräkningsmodeller för swing pricing ska utformas och tillämpas. Det 

innebär att även de nya bestämmelserna i 4 kap. 10 och 10 b §§ i 

den lagen (som innehåller nya regler om justerat fondandelsvärde) 

tillämpas för specialfonder. I kommentaren står vidare att med stöd 

av bemyndigandet i denna punkt kan motsvarande föreskrifter 

meddelas som de som meddelas med stöd av bemyndigandet i      

13 kap. 1 § 16 lagen om värdepappersfonder. 

Det bemyndigande som föreslås i 13 kap. 1 § 16 lagen om 

värdepappersfonder är utformat så här. 

utformningen och tillämpningen av metoder för justerat 
fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § och vilka krav ett fondbolag ska 
uppfylla när det använder en sådan metod, 
 

Lagrådet ifrågasätter om det önskade syftet uppnås med den 

föreslagna regleringen.  

Den föreslagna punkten 20 innehåller inte något bemyndigande att 

meddela föreskrifter om utformningen och tillämpningen av metoder 

för justerat fondandelsvärde. Det innebär att bemyndigandet framstår 

som för snävt utformat. 
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Å andra sidan framstår det som för brett utformat när det hänvisas till 

vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i       

12 kap. 5 §, som i sin tur hänvisar till 4 kap. 10–14 §§ lagen om 

värdepappersfonder. I lagen om värdepappersfonder finns inga 

bemyndiganden att meddela föreskrifter angående bestämmelserna i 

4 kap. 10–14 §§ annat än den nu föreslagna regeln i 13 kap. 1 § 16 

som hänvisar till 4 kap. 10 b §, se ovan – samt en nu inte aktuell 

bestämmelse om andelsklasser (4 kap. 10 § andra stycket 2).  

I författningskommentaren finns inte någon förklaring till detta. Vad 

man synes vilja åstadkomma är att ett motsvarande bemyndigande 

som finns i 13 kap. 1 § 16 lagen om värdepappersfonder ska ges 

också i fråga om specialfonder. Det kan göras på olika sätt.  

Det tydligaste sättet att reglera frågan torde vara att här i 15 kap. 2 § 

hänvisa direkt till 13 kap. 1 § 16 lagen om värdepappersfonder. Det 

bryter mönstret att bara hänvisa till bestämmelser i lagen om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder. Om man inte vill det får 

man formulera en ny hänvisning inom lagen, t.ex. en hänvisning      

till 12 kap. 5 § men med en begränsning till bestämmelsen i              

4 kap. 10 b § lagen om värdepappersfonder. Dessutom måste det 

göras tydligt att bemyndigandet gäller också utformningen och 

tillämpningen av metoder för justerat fondandelsvärde. 

Motsvarande gäller förslagen enligt 3 och 4 ovan. 

 

 

 


