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Svar på Promemoria Några frågor om försäkring och tjänstepension  
 
Svenska Pensionsstiftelsers förening (SPFA) är en ideell förening för större svenska 
pensionsstiftelser (s.k. 9a§-stiftelser). Föreningens syfte är att bevaka och driva frågor som berör 
pensionsstiftelser, vara remissorgan avseende frågor som berör pensionsstiftelser samt en 
mötesplats för erfarenhetsutbyte för medlemmarna. SPFA representerar flertalet av de större 
pensionsstiftelserna i Sverige. Föreningen har 55 medlemmar som tillsammans förvaltar ca 200 
miljarder kr.  
 
SPFA lämnar följande svar på remiss Promemoria Några frågor om försäkring och 
tjänstepension.  
 

1. Sammanfattning 
 
SPFA är i princip positiva till ett förtydligande av § 10 c). SPFA uppfattar att de föreslagna 
ändringarna i § 10 c) kommer att medföra att koncerngemensamma pensionsstiftelser undantas 
från de kvantitativa begränsningarna i § 10 c).  
 

2. Den kvantitativa begränsningen i investeringsreglerna ska enbart gälla 
pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares pensionsutfästelser 

 
SPFA är i princip positiva till ett förtydligande av § 10 c) Lag (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. (”tryggandelagen”). SPFA instämmer i att det inte är helt klart hur de 
kvantitativa begränsningarna i § 10 c) ska tillämpas, exempelvis vad gäller en gemensam 
stiftelse där flera arbetsgivare som ingår i samma koncern tryggar sina utfästelser. Det är vanligt 
förekommande att t ex större börsnoterade bolags pensionsstiftelser är gemensamma för bolag 
inom koncernen. 
 
I definitionen av uppdragsgivande företag i art 6 p. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2341 anges att ett uppdragsgivande företag är varje företag, oavsett om det omfattar 
eller består av en eller flera juridiska personer, vilket handlar i egenskap av arbetsgivare och 
som erbjuder en pensionsplan eller gör inbetalningar till ett tjänstepensionsinstitut. Det är 
således en förutsättning att det uppdragsgivande företaget gör avsättningar till pension eller 
erbjuder pensionsplan. I förarbetet till lagen om tjänstepensionsföretag (se prop. 2018/19:158 s. 
275) anges bland annat att ”det är tillräckligt om begreppet uppdragsgivande företag i den nya 
lagen omfattar den som i egenskap av arbetsgivare betalar försäkringspremier till ett 
tjänstepensionsföretag”. SPFA skulle av förekommande anledning önska ett liknande 
förtydligande avseende arbetsgivare i den föreslagna lydelsen till § 10 c) tryggandelagen där det 
bör framgå att med ”en enda arbetsgivare” menas att det enbart är ett företag, vilket handlar i 
egenskap av arbetsgivare som gör avsättningar till pensionsstiftelsen. Det är annars, enligt 
SPFAs uppfattning, inte helt tydligt hur ”en enda arbetsgivare” i den föreslagna § 10 c) ska tolkas 
mot bakgrund av definitionen av uppdragsgivande företag i art. 6 p. 3. I fråga om 
koncerngemensamma pensionsstiftelser är SPFAs tolkning att förslaget innebär att en stiftelse 
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som tryggar åtaganden gjorda av flera arbetsgivare som är bolag inom samma koncern inte är 
att anse som ”en enda arbetsgivare” och därmed inte omfattas av de kvantitativa 
begränsningarna, dock vore ett förtydligande enligt ovan önskvärt.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Johanna Meidell                     
Ordförande SPFA    


