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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-06 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i 

premiepensionssystemet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 17 november 2016 (Finansdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

 

1. lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i  

    premiepensionssystemet, 

2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Fredrik 

Öberg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i 

premiepensionssystemet 

 

5 kap. 

 

1 § 

 

I paragrafen anges enligt vilka bestämmelser i lagen (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag som premiepensionsverksam-

heten ska redovisas i myndighetens årsredovisning. 

 

I första stycket, fjärde strecksatsen, hänvisas till 2 kap. nämnda 

årsredovisningslag, varvid det görs ett undantag avseende balans-

räkningens uppställningsform. Regler om balansräkning och 

resultaträkning behandlas emellertid i 3 kap. årsredovisningslagen, 

och av den föreslagna femte strecksatsen framgår att för premie-

pensionsverksamheten ska enbart reglerna om resultaträkning 

tillämpas. Undantaget i fjärde strecksatsen synes därför inte fylla 

någon funktion. 

 

6 kap. 

 

5 § 

 

Enligt paragrafen ska Pensionsmyndigheten vara med och bekosta 

Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamhet.  

 

I dag anges i 10 § första stycket, femte strecksatsen, lagen 

(1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens 

premiepensionsverksamhet att 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), i dess lydelse den 31 december 2015, ska gälla om 

avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.  
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När det i den föreslagna paragrafen anges att även Statistiska 

centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för 

övervakning av och tillsyn över finansmarknaden omfattas, är det en 

utvidgning i förhållande till de nu tillämpliga reglerna. Denna 

utvidgning har inte kommenterats i remissen.  

 

Enligt Lagrådets mening bör omfattningen av Pensionsmyndighetens 

avgiftsskyldighet övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftnings-

arbetet. 

 

9 kap. 1 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av Finans-

inspektionens beslut. I första stycket anges att Finansinspektionens 

beslut enligt 6 kap. 4 § att sammankalla Pensionsmyndighetens 

styrelse inte får överklagas. Av andra stycket framgår att andra 

beslut i enskilda fall enligt lagen får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Enligt tredje stycket får sådana beslut även 

överklagas av Pensionsmyndigheten. Denna uttryckliga rätt för 

Pensionsmyndigheten att överklaga är ny i förhållande till gällande 

rätt.  

 

I lagrådsremissen anges att det i de flesta fall enbart torde vara 

Pensionsmyndigheten som har intresse av en rättslig prövning av 

Finansinspektionens beslut (s. 24). Det framgår inte i vilka fall det 

skulle kunna bli aktuellt att någon annan än Pensionsmyndigheten 

berörs av Finansinspektionens beslut på ett sådant sätt att personen 

bör ges talerätt. Med tanke på den utformning av överklagande-

bestämmelsen som föreslås är det lämpligt att frågan analyseras 

ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
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Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


