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Socialdepartementet

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

Uppdrag att inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att inrätta ett kansli för
Fondtorgsnämnden. Lokaliseringsorten ska vara Botkyrka. Fondtorgsnämnden ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar, ska
inleda sin verksamhet den 1 juni 2022.
Pensionsmyndigheten ska, i egenskap av värdmyndighet, upplåta lokaler och
sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden.
Pensionsmyndigheten ska bland annat ansvara för den ekonomiska redovisningen och tillhandahålla det administrativa stöd som Fondtorgsnämnden
behöver för sin verksamhet. Fondtorgsnämndens kansli ska ledas av en
kanslichef. Kanslichefen och övriga medarbetare i kansliet är anställda vid
Pensionsmyndigheten.
Upplåtelsen av lokaler och fördelning av uppgifter de två myndigheterna
emellan ska regleras i en överenskommelse som följer av 18 § myndighetsförordningen (2007:515). Pensionsmyndigheten ska, tillsammans med
utredaren (Fi 2018:06), utarbeta ett förslag till överenskommelse som ska
reglera upplåtelsen av lokaler samt fördelningen av uppgifter mellan
Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten.
Utredningen ska bistå Pensionsmyndigheten i genomförandet av de
förberedelser som är nödvändiga för inrättandet av Fondtorgsnämndens
kansli.
Pensionsmyndigheten ska under uppdragets genomförande hålla
Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerade om hur uppdraget
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fortlöper. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 30 juni 2022. Redovisningen ska innehålla
en beskrivning av hur uppgiften att upplåta lokaler och att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden har organiserats,
liksom konsekvenser för personalen samt kostnaderna för genomförandet.
Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 kommittédirektiv om ett upphandlat
fondtorg för premiepension (dir. 2018:57). Genom tilläggsdirektiv har
regeringen förtydligat att den nya myndigheten ska inrättas som en nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet (dir. 2020:99).
Pensionsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att samverka
med och bistå utredningen i arbetet med att inrätta det nya systemet med ett
upphandlat fondtorg och en ny huvudman för fondtorget. I uppdraget ingår
att förbereda uppgiften att vara värdmyndighet åt den nya myndigheten.
Genom tilläggsdirektiv har regeringen förtydligat vad uppdraget att
förbereda och genomföra bildandet av den nya nämndmyndigheten
innefattar (dir. 2021:105).
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