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Remissvar till promemorian Några frågor om 
försäkringar och tjänstepensioner (Fi2022/02242) 
 
Bakgrund till ärendet  
I promemorian Några frågor om försäkringar och tjänstepensioner föreslås att det ska göras en 
ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag 
med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett 
tredjeland.  
Det föreslås även ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
Tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) ska inte längre vara skyldig att underrätta 
Finansinspektionen om anmälningar om tillsyn som görs av en personalstiftelse, utan 
underrättelseskyldigheten ska i fortsättningen bara gälla i fråga om pensionsstiftelser.  
I promemorian föreslås också att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela 
föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag. Regeringen 
har redan i dag motsvarande möjlighet att meddela föreskrifter i fråga om 
försäkringsrörelselagen.  
Därutöver föreslås några ändringar i försäkringsrörelselagen och i lagen om 
tjänstepensionsföretag som avser förtydliganden eller rättelser.  

Synpunkter från Länsstyrelsen Jämtlands län 
Länsstyrelsen Jämtlands län bedömer att det framför allt är ändringen som avser 
underrättelseskyldigheten av pensions- och personalstiftelser som berör länsstyrelsen. 
Ändringen som föreslås innebär att länsstyrelsens underrättelseskyldighet till 
Finansinspektionen som rör personalstiftelser tas bort. 
I övrigt handlar remissen i huvudsak om ändringar i författningar som rör 
tjänstepensionsföretag och i de frågorna ser vi inte att länsstyrelsen är direkt berörd. 
Vi har inga invändningar eller synpunkter på de lämnade förslagen. 

Beslut 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med chefsjurist Annefrid Nilsson som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har länsråd Susanna Löfgren och enhetschef 
Kristina Albertsson medverkat. I arbetet med yttrandet har även HR-chef Frida Hallman 
medverkat. 

 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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