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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder  

    (AP-fonder),  

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

3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,  

4. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,  

5. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i lagen (2011:1268)  

    om investeringssparkonto,  

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

    investeringsfonder,  

7. lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561)  

    om förvaltare av alternativa investeringsfonder,  
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8. lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561)  

    om förvaltare av alternativa investeringsfonder,  

9. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,  

10. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit- 

      institut och värdepappersbolag. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna Larris 

och rättssakkunniga Monika Jenks. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersfonder  

 

4 kap. 10 § 

I andra stycket anges de villkor som andelsklasser i en fond får vara 

förenade med. Nu föreslås bl.a. att dessa villkor kompletteras med 

villkor för distribution och för valutasäkring (andra stycket 1 d och e).  

 

Lagrådet anser att det finns anledning att något konkretisera 

innebörden av andra stycket 1 d genom att ersätta ”får vara förenade 

med … villkor för distribution” med ”får vara förenade med … villkor 

för distribution av andelar”.   

 

13 kap. 1 §  

Enligt föreslagna punkt 19 får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ett 

fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisnings-

skyldighet enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 eller 7 kap. 1 §. 

 

Paragrafen innehåller för närvarande 22 punkter med bemyn-

diganden. Punkterna hänvisar i strikt kapitel- och paragrafordning till 

alltifrån 2 kap. 4 § (punkt 1) till 10 kap. 11 (punkt 22). Systematiken 
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bryts om nu hänvisningen till 7 kap. 1 § byggs ut och får föregås av 

en hänvisning till 1 kap. 4 § första stycket 2. Lagrådet förordar att 

remissens punkt 19 delas upp i två punkter där den ena (avseende 

1 kap. 4 §) blir en ny punkt 1 och den andra (avseende 7 kap.1 §) blir 

en ny punkt 20. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om investeringssparkonto 

 

30 §  

 

Punkt 3 kan formuleras så att den relaterar också till kontanta medel, 

och därmed bättre ansluter till författningskommentaren, enligt 

följande. 

 

3. vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämjande tillgångar 
samt, i förekommande fall, de begränsningar som följer av 16 § andra 
stycket. 
 

Förslaget till lag om ändring i lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder 

 

3 kap. 1 a §  

Första stycket motsvarar den nya andra punkten i 1 kap. 4 § lagen 

om värdepappersfonder. Förslaget innebär att paragrafen hamnar 

under rubriken Tillståndsplikt och tillståndets innebörd och närmast 

före 3 kap. 2 § som har en egen rubrik, Diskretionär förvaltning av 

investeringsportföljer och sidotjänster. 

 

Om rubriken före 2 § stryks kan den nya bestämmelsen ges sin 

naturliga placering efter 2 §, i en ny 2 a §.  
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3 kap. 9 § och 15 kap. 2 § 

Om ändringen avseende 3 kap. 1 a § genomförs får följdändringar 

göras i de här aktuella paragraferna (andra stycket respektive 

punkt 1).    

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder  

 

15 kap. 2 § 

Angående punkt 1, se kommentaren till förslaget till lag om ändring i 

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

 

15 kap. 2 § 

Angående punkt 1, se kommentaren till förslaget till lag om ändring i 

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


