
   

 

 
 
 

 
  
 

 
 

   

 

 

  
 

Dir. 2021:105 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för 

premiepension (Fi 2018:06) 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2021 

Ändring i och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 kommittédirektiv om ett upphandlat 

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

särskild utredare ta fram förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för 

premiepension samt förslag till en lag som reglerar en ny myndighet som ska 

ha till uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget. Utredaren skulle 

därefter förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet så att 

verksamheten skulle kunna inledas den 1 september 2020. I fråga om den 

nya myndigheten fick utredaren i uppdrag att lämna förslag till bl.a. 

arbetsordning och verksamhetsplan samt att fatta beslut om bemanning.  

Genom tilläggsdirektiv har regeringen förtydligat att den nya myndigheten 

ska inrättas som en nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som 

värdmyndighet (dir. 2020:99).  

Regeringen har därutöver gett utredningen i uppdrag att, efter samråd med 

Pensionsmyndigheten, besluta lokaliseringsort för myndigheten, dock 

utanför Stockholms län (dir. 2021:17). Samtidigt förlängdes utredningstiden 

till den 31 december 2021, med slutredovisning den 1 februari 2022. 

Uppdraget ändras dels på så sätt att uppdraget att efter samråd med 

Pensionsmyndigheten besluta lokaliseringsort för myndigheten tas bort, dels 

på så sätt att det förtydligas vad uppdraget att förbereda och genomföra 
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bildandet av den nya nämndmyndigheten innefattar. Det tillkommer även en 

ny redovisningstidpunkt.  

Utredningstiden förlängs. Den nya nämndmyndigheten ska, med förbehåll 

för riksdagens beslut i nödvändiga delar, inleda sin verksamhet den 1 juni 

2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022. 

Uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya 

nämndmyndigheten 

Tidigare direktiv ligger fast men det förtydligas nu vad uppdraget att 

förbereda och genomföra bildandet av den nya nämndmyndigheten 

innefattar.  

Den nya nämndmyndigheten ska heta Fondtorgsnämnden. 

Lokaliseringsorten ska vara Botkyrka.  

I och med att Pensionsmyndigheten ska vara värdmyndighet ska Pensions-

myndigheten 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. 

Fondtorgsnämnden ska ha ett kansli. Kansliet ska vara placerat vid 

Pensionsmyndigheten och ledas av en kanslichef. Kanslichefen ska följa de 

direktiv och riktlinjer som nämnden beslutar. Pensionsmyndigheten ska ha 

arbetsgivaransvar för kanslichefen och medarbetare i kansliet. Upplåtelsen av 

lokaler och fördelning av uppgifter de två myndigheterna emellan ska 

regleras i en överenskommelse som följer av 18 § myndighetsförordningen 

(2007:515).  

Utredaren ska bedöma kompetensbehov för och vilken sammansättning 

Fondtorgsnämndens ledamöter ska ha samt lämna förslag till kravprofiler för 

ledamöterna. Utredaren ska även lämna förslag till Fondtorgsnämndens 

arbetsordning och verksamhetsplan. 

Vidare ska utredaren tillsammans med Pensionsmyndigheten utarbeta ett 

förslag till överenskommelse som ska reglera upplåtelsen av lokaler och 

fördelningen av uppgifter mellan Fondtorgsnämnden och 

Pensionsmyndigheten.  



 

3 (3) 

 
 

Utredaren ska senast den 10 december 2021 lämna förslag till kravprofiler 

för Fondtorgsnämndens ledamöter.  

Utredaren ska bistå Pensionsmyndigheten i myndighetens förberedelser att 

inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden.  

(Socialdepartementet) 
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