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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Frida Andersson

2020-05-20

Dnr KS 2020-373

Kommunstyrelsen

En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag,
yttrande till Finansdepartementet (Fi2020/01995/FPM)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har blivit utsedda som remissinstans för promemorian
”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. Promemorian är ett
inspel på de fyra tillkännagivanden som regeringen skickade med i samband
med att Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag antogs i november 2019.
Kommunens yttrande ska lämnas in senast 2020-06-10.
Linköpings kommun tillstyrker de förslag som framkommer i promemorian. I
yttrandet har kommunen främst beaktat de finansiella perspektivet.
Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag skapade farhågor om risken att
tjänstepensionsföretag blev överreglerade med bland annat mycket hårda
kapitalkrav och som skulle kunna leda till låga utfall i tjänstepension framöver.
Förtydliganden i promemorian om att tjänstepensionsföretag också får
förmedla sådana försäkringar som anses som tjänstepersonförsäkringar, till
exempel till förtroendevalda, skulle enbart medföra möjliga positiva
konsekvenser för kommunen som försäkringstecknare. Det kan exempelvis
skapa ökad enkelhet i upphandlingar, minskad administration och ökad
konkurrens mellan tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag.
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Bakgrund
Linköpings kommun har blivit utsedda som remissinstans för promemorian
”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. Promemorian är ett
inspel på de fyra tillkännagivanden som regeringen skickade med i samband
med att Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag antogs i november 2019.
Kommunens yttrande ska lämnas senast 2020-06-10. En kort remissperiod har
påverkat omfattningen på förslaget till yttrande och därför har endast den
finansiella delen beaktats.
Sveriges kommuner och Regioner har under en längre tid bevakat
lagstiftningsärendet inför att Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag antogs.
Detta utifrån farhågor om risker att tjänstepensionsföretag blev överreglerade
med bland annat mycket hårda kapitalkrav och att man därför skulle riskera
låga utfall i tjänstepension framåt. Beräkningar som gjorts visade exempelvis
på utfall om lägre pension med ca 2000 kronor per månad för en genomsnittlig
undersköterska, det vill säga en klar försämring. I samband med att lagen
antogs skickades fyra tillkännagivanden med som behövde belysas ytterligare.
Dessa handlar i korthet om:


Solvensregler, ska vara i nivå med nuvarande nivåer i det nuvarande
trafikljussystemet.



Informationsregler, avtalsfrihet för arbetsmarknadens parter ska råda.



Egenföretagares försäkringar samt förtroendevaldas pensioner och
försäkringar – tjänstepensionsföretag ska ha möjlighet att meddela
sådana.



Behandling i regelverk av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar så att
det blir möjlighet att företag som endast meddelar tilläggsförsäkringar
att ansluta sig.

Förslagen i promemorian innebär att det ska göras vissa förhållandevis
begränsade justeringar i regleringen för tjänstepensionsföretag. Det offentliga
åtagandet påverkas inte av dem. Förslagen har därför inte några
offentligfinansiella konsekvenser. Förslagen förväntas leda till en minskad risk
för att framtida pensionsutbetalningar blir lägre till följd av ett alltför strängt
tillsynsregelverk. Om framtida pensionärers köpkraft på detta sätt upprätthålls
så får förslagen därigenom anses medföra gynnsamma samhällsekonomiska
effekter.
Jämställdhet
Förslaget förväntas förstärka den grundläggande strukturen och stabiliteten i
pensionssystemet vilket är extra viktigt för grupper med en lägre lönenivå,
exempelvis kvinnodominerade yrkesgrupper inom välfärden.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Förhandlingschef, Frida Andersson

