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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 11 februari 2021 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 64 kap. 17 c § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse. 

64 kap. 

17 c §2    Ett fondavtal ingås efter ansökan av en fondförvaltare hos 

Pensionsmyndigheten. Om ansökan bifalls, är ett avtal ingånget mellan 

fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten. 

Pensionsmyndigheten ska bifalla ansökan, om 

1. fondförvaltaren uppfyller krav på verksamhetshistorik,

2. fondförvaltaren lämnar och åtar sig att lämna sådan information som

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 

27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas 

inom den finansiella tjänstesektorn, 

3. fondförvaltaren åtar sig att på begäran lämna sådana informations-

handlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder till pensionssparare som har valt eller överväger att välja 

förvaltarens fond i premiepensionssystemet, 

4. fondförvaltaren åtar sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fond-

andelar, 

5. fondförvaltaren åtar sig att, med eller utan prisnedsättning, inte ta ut

avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av Pensionsmyndigheten, 

6. fondförvaltaren åtar sig att för varje år till Pensionsmyndigheten

rapportera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika 

kostnadsslag, dels de kostnader som dagligen belastat fonden redovisade per 

fondandel, och då ange hur stor del som avser förvaltningskostnader, 

inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna, 

7. fonden uppfyller krav på avkastningshistorik,

8. fonden uppfyller krav på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför

premiepensionssystemet, och 

9. fondförvaltaren och fonden i övrigt uppfyller de villkor i fondavtalet

som Pensionsmyndigheten bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021. 

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189. 
2 Senaste lydelse 2018:772. 
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På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Kjell Rempler 

(Socialdepartementet) 
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