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Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för 

premiepension (Fi 2018:06) 

Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2020 

Förlängd tid och ändring i uppdraget att inrätta en ny myndighet med 

ansvaret för fondtorget för premiepension 

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 kommittédirektiv om ett upphandlat 

fondtorg för premiepension (dir. 2018:57). Enligt direktiven skulle 

utredningen ta fram ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för 

premiepension och därefter förbereda och genomföra ett bildande av den 

nya myndigheten så att verksamheten skulle kunna inledas den 1 september 

2020. Direktiven angav däremot inte den exakta ledningsformen för 

myndigheten utan uppdrog åt utredaren att föreslå denna.  

Genom tilläggsdirektiv den 12 september 2019 (dir. 2019:56) förlängdes 

utredningstiden vad avser uppdraget att inrätta en ny myndighet till den 31 

december 2020, så att verksamheten i stället skulle kunna inledas den 1 

januari 2021. Utredningen redovisade den 4 november 2019 förslag till 

regelverk i betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).  

I samråd med Pensionsgruppen (S 2007:F) är det regeringens avsikt att  den 

nya myndigheten ska vara en nämndmyndighet. Utredningens uppdrag 

förtydligas därför på så sätt att den nya myndighet som utredningen ska 

förbereda och inrätta ska vara en nämndmyndighet, Nämnden för 

premiepensionens fondtorg, med ansvar för fondtorget för premiepension. 

Utredningstiden förlängs till den 31 augusti 2021 så att nämndmyndigheten 

kan inleda sin verksamhet den 1 september 2021.    
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Myndighetens uppgift ska vara att upphandla fonder till det nya fondtorget 

samt att förvalta fondtorget. Myndigheten ska även ansvara för avvecklingen 

av det nuvarande fondtorget och hur premiepensionsmedel på dagens 

fondtorg ska föras över till det upphandlade fondtorget. Det är regeringens 

avsikt att nämndmyndigheten ska ha Pensionsmyndigheten som 

värdmyndighet. Nämndmyndigheten kommer att ha ett stort inslag av 

löpande arbete som inkluderar samverkan med befintliga funktioner på 

Pensionsmyndigheten. 

Kontakter och redovisning av uppdraget  

Utredningen ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med 

Pensionsmyndigheten. Utredningen ska också samråda med 

Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket. Utredaren ska hålla berörda 

centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och ge dem 

tillfälle att framföra synpunkter.  

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 

1 oktober 2021.  

Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar nödvändiga beslut.  

(Socialdepartementet) 
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