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I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom 
försäkringsområdet under perioden 1 juni 2019 till och med 31 mars 2020. Därutöver har vi 
kommenterat en proposition som överlämnades till riksdagen den 9 april 2020. 
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ASSOCIATIONSRÄTT 

Kompletteringar till 2017 års ändringar 
av direktivet om aktieägares rättigheter
Regeringen har i en proposition den 12 mars 2020 
föreslagit att det ska införas vissa särskilda krav som 
dels ska underlätta för noterade aktiebolag att identifiera 
ägarna till aktierna i bolaget, dels ska underlätta 
för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser 
huvudsakligen överföring av information. De riktas mot 
dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller 
administrerar aktier eller för värdepapperskonton (s.k. 
intermediärer). Lagändringarna genomför EU:s antagna 
ändringar i direktivet om aktieägaresrättigheter samt 
kommissionens genomförandeförordning. I propositionen 
föreslås även att de särskilda reglerna i svensk lag om 
vissa riktade emissioner m.m. (de s.k. Leo-reglerna) 
ändras på så sätt att mindre överlåtelser av bland 
annat aktier i dotterbolag inte längre måste prövas av 
bolagsstämman. 
Läs mer:  
Prop. 2019/20:116 – Kompletteringar till nya EU-regler om 
aktieägares rättigheter
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 3 september 2020.

CORONAVIRUSET

Tillfälliga åtgärder för att underlätta  
genomförandet av bolags- och  
föreningsstämmor
Med anledning av smittspridningen av COVID-19 
(”Coronaviruset”) blir det svårare för aktieägare och 
föreningsmedlemmar att delta i kommande årsstämmor. 
Mot bakgrund av detta presenterade regeringen den 30 
mars 2020 en proposition innehållandes förslag som 
ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra 
stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av 
Coronaviruset minimeras. Regeringens förslag innebär 
att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser 
som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, 
poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- 
och föreningsstämmor.
Läs mer: 
Prop. 2019/20:143 - Tillfälliga åtgärder för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Ikraftträdande: Den nya lagen föreslås träda i kraft den 
15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Finansinspektionen följer Eiopa-förslag 
om lättnader i rapporteringskrav
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(”Eiopa”) publicerade den 20 mars 2020 ett förslag om 
lättnader i förhållande till vissa rapporteringskrav 
i syfte att mildra effekten av Coronaviruset för 
försäkringssektorn. Rekommendationerna innebär bland 
annat att sista datum för den periodiska inrapporteringen 
(tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter och 
kvartalsuppgifter, solvens- och verksamhetsrapporten 
(SFCR) för 2019 samt den regelbundna tillsynsrapporten 
(RSR) för 2019 senareläggs. Finansinspektionen har 
angett att de kommer följa Eiopas rekommendation och 
medge lättnader i rapporteringskraven.
Läs mer: 
Finansinspektionens uttalande
Eiopas rekommendation

Rapportering av penningtvätt skjuts 
fram
Mot bakgrund av spridningen av Coronaviruset och den 
rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen 
beslutat om att införa vissa lättnader för 
verksamhetsutövare i sin rapportering av penningtvätt 
till Finansinspektionen. Finansinspektionens beslut tas i 
samsyn med Europeiska bankmyndigheten (EBA).
Läs mer: 
Finansinspektionens uttalande
Uttalande från EBA

Finansinspektionen begränsar arbetet 
med informationsinhämtning
Med anledning av spridningen av Coronaviruset 
beslutade Finansinspektionen den 13 mars att inte 
påbörja några nya tillsynsundersökningar och att 
platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande 
informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. 
Finansinspektionens beslut gäller till och med den 3 maj
Läs mer: 
Finansinspektionens uttalande

Försäkringsföretag och 
tjänstepensionskassor bör använda sina 
buffertar
Finansinspektionen har med anledning av 
Coronavirusets påverkan på det finansiella systemet 
angivit att om försäkringsföretag gör omfattande 
justeringar av sina tillgångsportföljer under mycket kort 

https://www.regeringen.se/4946ef/contentassets/3f294c5435a44da69b8c665b208718b4/prop-201920-116.pdf
https://www.regeringen.se/4946ef/contentassets/3f294c5435a44da69b8c665b208718b4/prop-201920-116.pdf
https://www.regeringen.se/49685c/contentassets/4b893711e9b449d0bde950d684f2bd9e/prop-201920-143.pdf
https://www.regeringen.se/49685c/contentassets/4b893711e9b449d0bde950d684f2bd9e/prop-201920-143.pdf
https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-foljer-eiopa-forslag-om-lattnader-i-rapporteringskrav/
https://www.eiopa.europa.eu/content/recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadline-supervisory-reporting-and-public_en
https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/rapportering-av-penningtvatt-skjuts-fram-en-manad/
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20actions%20to%20mitigate%20financial%20crime%20risks%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-begransar-arbetet-med-informationsinhamtning/
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tid kan det ytterligare förstärka prisnedgången och i 
förlängningen även påverka den finansiella stabiliteten 
och realekonomin negativt. Mot bakgrund av detta har 
Finansinspektionens generaldirektör, Erik Thedéen, 
den 20 mars 2020 uttalat att ”[n]u är ett sådant läge 
då försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör 
använda de buffertar som de har byggt upp under 
mer gynnsamma förhållanden. De försäkringsföretag 
som har interna buffertar utöver det riskbaserade 
kapitalkravet bör i det här läget använda dem. Om 
företag i stor omfattning säljer av tillgångar för att klara 
interna buffertkrav kan det leda till ytterligare negativa 
effekter på redan nedåtgående tillgångspriser. Dessutom 
riskerar det att sänka värdet på framtida pensioner.” 
Finansinspektionen uppmanar de företag som riskerar att 
det samlade kapitalet faller under rådande riskbaserade 
kapitalkrav att föra en dialog med dem. 
Läs mer: 
Finansinspektionens uttalande

De ekonomiska konsekvenserna av 
Coronaviruset
Erik Thedéen höll den 30 mars ett webbseminarium 
anordnat av Nationalekonomiska föreningen där 
de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset 
diskuterades. Erik Thedéen angav bland annat att ”[n]u är 
det ekonomin i stort som krisar. Det finansiella systemets 
roll är att hjälpa till att motverka den krisen, både för sin 
egen skull och för samhällets.” Under webbseminariet 
angavs även vilka åtgärder Finansinspektionen har och 
kommer vidta framöver.
Läs mer: 
Erik Thedéen: De ekonomiska konsekvenserna av 
coronaviruset

Finansinspektionens frågor och svar
Finansinspektionen har på sin hemsida publicerat 
svar på vissa frågor som uppkommer med anledning 
av Coronaviruset. Svaren finns publicerade under 
rubrikerna ”Vad FI gör just nu”, ”Rapportering”, ”Solvens” 
och ”Trafikljus”.
Läs mer: 
Finansinspektionens frågor och svar

FLYTTRÄTT

En effektivare flytträtt av 
försäkringssparande 
Den 1 januari 2020 trädde nya regler i 
försäkringsrörelselagen i kraft om vilka kostnader 
försäkringsföretag ska få beakta när de fastställer avgifter 
vid återköp och flytt. Det har förtydligats att avgiften 
får avse försäkringsföretagets direkta kostnader för 
den administrativa hanteringen av återköp eller flyttar, 
beräknade för försäkringar av samma slag. Därtill får 
företag inte ta ut någon avgift senare än tio år efter 
det att avtalet ingåtts. Finansinspektionen har i FFFS 
2015:8 infört nya föreskrifter om vilka kostnader som 
ett försäkringsföretag får beakta när det fastställer 
avgifter för återköp och överföring av försäkringar och 
försäkringskapital. Reglerna gäller bara för svenska 
försäkringsbolag och inte utländska som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet eller verksamhet genom 
filial.
Läs mer: 
Prop. 2018/19:124 – En effektivare flytträtt av 
försäkringssparande 

https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/nyheter/2020/forsakringsforetag-och-tjanstepensionskassor-bor-anvanda-sina-buffertar/
https://www.fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2020/erik-thedeen-de-ekonomiska-konsekvenserna-av-coronaviruset/
https://www.fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2020/erik-thedeen-de-ekonomiska-konsekvenserna-av-coronaviruset/
https://fi.se/sv/forsakring/coronaviruset/fragor-och-svar/
https://www.regeringen.se/49c2f5/contentassets/164f43f0448f4208b05b166b00dc1063/en-effektivare-flyttratt-av-forsakringssparande-prop-201819124.pdf
https://www.regeringen.se/49c2f5/contentassets/164f43f0448f4208b05b166b00dc1063/en-effektivare-flyttratt-av-forsakringssparande-prop-201819124.pdf
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Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse 
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft den 1 
januari 2020 och föreskrifterna trädde ikraft den 1 mars 
2020.

Avgifter vid återköp och flytt av fond- 
och depåförsäkringar
I en promemoria publicerad i mars 2020 föreslås 
lagändringar som syftar till att sänka avgifterna 
vid återköp och överföring (flytt) av individuella 
livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra 
ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag 
utgörs av fond- och depåförsäkringar.
Läs mer: 
Finansdepartementets promemoria – Avgifter vid återköp 
och flytt av fond- och depåförsäkringar
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2021.

FONDFÖRVALTNING

Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Regeringen har i en proposition den 7 mars 2019 
föreslagit att det i lag ställs upp krav på att fondbolag 
och AIF-förvaltare, för värdepappersfonder och 
specialfonder vars förvaltning kan jämföras med ett 
relevant jämförelseindex, ska lämna information om 
aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande 

till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva 
hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det 
jämförelseindex som används är relevant. Därtill har 
Finansinspektionen föreslagit ändringar i föreskrifterna 
om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Förslaget 
innehåller nya bestämmelser om hur man beräknar 
aktivitetsmåttet aktiv risk, samt hur informationen 
om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas 
informationsbroschyrer och årsberättelser.
Läs mer: 
Prop. 2018/19:62 – Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Ikraftträdande: Lagändringarna och föreskrifterna 
trädde i kraft den 1 januari 2020.

Nya placeringsregler för AP-fonderna
Regeringen har i en proposition den 11 december 
2019 föreslagit ytterligare placeringsregler för Första-
Fjärde AP-fonderna. Syftet med förslagen är att öka 
kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och 
långsiktigheten inom allokeringsmandatet illikvida 
tillgångar. Förändringarna ska ge Första–Fjärde AP-
fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara 
institutionella investerare.
Läs mer: 
Prop. 2019/20:57 – Vissa ytterligare ändringar av 
placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 maj 2020.

https://www.fi.se/contentassets/9336d3bda00d434d9107a82f68836fd6/forslag-andring-fffs-2015-8.pdf
https://www.fi.se/contentassets/9336d3bda00d434d9107a82f68836fd6/forslag-andring-fffs-2015-8.pdf
https://www.regeringen.se/494143/contentassets/b7d24eabbd4342a189a0d21083b2f079/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.regeringen.se/494143/contentassets/b7d24eabbd4342a189a0d21083b2f079/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.regeringen.se/494143/contentassets/b7d24eabbd4342a189a0d21083b2f079/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.fi.se/contentassets/85d0902954044dfa9f2b03e7c261c640/forslag-foreskrifter-1309.pdf
https://www.fi.se/contentassets/85d0902954044dfa9f2b03e7c261c640/forslag-foreskrifter-1309.pdf
https://www.fi.se/contentassets/85d0902954044dfa9f2b03e7c261c640/forslag-foreskrifter-1310.pdf
https://www.fi.se/contentassets/85d0902954044dfa9f2b03e7c261c640/forslag-foreskrifter-1310.pdf
https://www.regeringen.se/4af4fa/contentassets/9cf48b4e93f845149598129c8b321a93/vissa-ytterligare-andringar-av-placeringsreglerna-for-forstafjarde-ap-fonderna-prop.-20192057
https://www.regeringen.se/4af4fa/contentassets/9cf48b4e93f845149598129c8b321a93/vissa-ytterligare-andringar-av-placeringsreglerna-for-forstafjarde-ap-fonderna-prop.-20192057
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FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION 

Insuresec publicerar handbok för god 
försäkringsdistributionssed
I november 2019 släppte Insuresec en handbok om 
god försäkringsdistributionssed. Handboken syftar till 
att på ett pedagogiskt och systematiskt sätt redovisa 
Disciplinnämnden för försäkringsdistributions beslut 
och uttalanden om god sed och vilka bestämmelser i den 
nya lagen om försäkringsdistribution som besluten och 
uttalandena berör.
Läs mer:
God försäkringsdistributionssed – en handbok

Försäkringsförmedlares 
ansvarsförsäkring
Finansinspektionen har föreslagit vissa ändringar 
i sina föreskrifter om försäkringsdistribution 
(FFFS 2018:10), vilka innebär att de belopp som en 
försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka 
justeras upp. Detta föreslås nu höjas till 1 300 380 euro 
per skada, och till 1 924 560 euro totalt. Genom förslaget 
bidrar Finansinspektionen till att genomföra ändringar i 
försäkringsdistributionsdirektivet. 
Läs mer: 
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution
Ikraftträdande: Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 
12 juni 2020.

HÅLLBARHET

EU:s disclosureförordning
I november 2019 antog EU en ny förordning i syfte 
att tydliggöra kapitalförvaltares och institutionella 
investerares skyldighet att ta hänsyn till hållbarhet i 
investeringsprocessen och stärka kraven på transparens 
(disclosureförordningen).
Läs mer: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom 
den finansiella sektorn
Ikraftträdande: Förordningen trädde i kraft den 29 
december 2019 och ska med vissa undantag tillämpas 
från och med den 10 mars 2021.

EU:s taxonomiförordning
I linje med EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar 
tillväxt som kommissionen antog år 2018 slöts en politisk 
överenskommelse om EU:s nya taxonomiförordning 
mellan rådet och parlamentet i december 2019. 
Taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra 
investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar 
ekonomi. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får 
gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska 
anses vara gröna.
Läs mer: 
Artikel från Finansdepartementet om EU:s nya taxonomi
EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt
Ikraftträdande: Enligt överenskommen text ska 
taxonomiförordningen efterlevas den 31 december 2021 
och kommer vara fullt ut implementerad den 31 december 
2022.

PENNINGTVÄTT

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Regeringen har i en proposition från den 19 juni 
2019 föreslagit ytterligare åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Åtgärderna ska 
genomföra 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde 
penningtvättsdirektivet (femte penningtvättsdirektivet) 
i svensk rätt. Vidare har Finansinspektionen föreslagit 
föreskriftsändringar som bland annat förtydligar att ett 
företag även ska identifiera och analysera hämndåtgärder 
utöver hot och fientliga åtgärder. Även föreskrifterna har 
anpassats främst med anledning av ändringar i det fjärde 
penningtvättsdirektivet (femte penningtvättsdirektivet).
Läs mer: 
Prop. 2018/19:150 – Skärpta åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism 
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism
Ikraftträdande: Lagändringarna och föreskrifterna 
trädde i kraft den 1 januari 2020.

Återkoppling vid rapportering om 
misstänkt penningtvätt och finansiering 
av terrorism och vissa andra frågor 
I syfte att ytterligare skapa och sprida kunskap och 
medvetenhet om penningtvätt och finansiering av 

https://www.insuresec.se/material/God_forsakringsdistributionssed-En_handbok_2019.pdf
https://fi.se/contentassets/c27dedd84d184511844fddb3cfc17c90/forslag-andring-fffs-2018-10-2020-01-20.pdf
https://fi.se/contentassets/c27dedd84d184511844fddb3cfc17c90/forslag-andring-fffs-2018-10-2020-01-20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=SV
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/542cdf70b0a642d987c4dc7d0991e196/skarpta-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-prop.-201819150.pdf.pdf
https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/542cdf70b0a642d987c4dc7d0991e196/skarpta-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-prop.-201819150.pdf.pdf
https://www.fi.se/contentassets/11d0674673d448af834274fcb9a8feaa/fs1928k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/11d0674673d448af834274fcb9a8feaa/fs1928k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/11d0674673d448af834274fcb9a8feaa/fs1928k.pdf
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terrorism bland verksamhetsutövare, har regeringen 
föreslagit att det i penningtvättslagen ska förtydligas 
att Finanspolisen i de fall det är möjligt ska ge lämplig 
återkoppling till verksamhetsutövare om effektiviteten 
och uppföljningen av rapporter om misstänkt 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Därtill 
har föreslagits att det ska göras vissa förtydliganden i 
penningtvättslagen med anledning av att kommissionen 
har ifrågasatt huruvida några artiklar i det s.k. fjärde 
penningtvättsdirektivet fullt ut har genomförts i svensk 
rätt.
Läs mer: 
Prop. 2019/20:55 – Återkoppling vid rapportering om 
misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och 
vissa andra frågor 
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 april 2020.

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en analys 
av vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredaren 
ska bland annat analysera förutsättningarna för 
Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn på området 
för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism och lämna de förslag till författningsändringar 
som krävs.
Läs mer: 
Dir. 2019:80 – Stärkta åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Ikraftträdande: Uppdraget ska redovisas senast den 31 
december 2020.

Swedbank får sanktionsavgift för 
allvarliga brister i arbetet att motverka 
penningtvätt
Finansinspektionen har undersökt Swedbank AB:s 
styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt 
i bankens dotterbolag i Baltikum, samt arbete för att 
motverka penningtvätt i sin svenska verksamhet. 
Finansinspektionens slutsats är att Swedbank 
har haft stora brister i arbetet med att motverka 
penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet, samtidigt 
som banken inte heller har levt upp till kraven i 
penningtvättsregelverken i sin svenska verksamhet. 
Swedbank AB har fått en varning och ska betala en 

sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för de allvarliga 
bristerna i arbetet att motverka penningtvättsrisker. 
Läs mer: 
Finansinspektionens beslut (2020-03-19)

PRAXIS

Förtida uppsägning av företagsförsäkring 
Högsta domstolen meddelade den 29 januari 2020 dom i 
ett uppmärksammat mål där ett försäkringsbolag i förtid 
sagt upp en företagsförsäkring. Uppsägningen föregicks 
av att en lantbrukare påstod sig ha blivit besluten på 
69 kor. Lantbrukaren åtalades för försäkringsbedrägeri 
men friades. Högsta domstolen uttalade bland annat i 
målet att ”[e]tt försäkringsbolags förtida uppsägning 
utan rätt av en företagsförsäkring kan […] föranleda 
skadeståndsansvar, under förutsättning att bolaget har 
handlat oaktsamt vid uppsägningen” och avgjorde 
målet till fördel för lantbrukaren då försäkringsbolaget 
inte ansetts ha tillräckligt underlag för ett ”välgrundat 
ställningstagande” i samband med uppsägningen.
Läs mer: 
Mål: T 481-19 - De försvunna korna

https://www.regeringen.se/4af663/contentassets/e41c560c755b48f481727db6e2972361/aterkoppling-vid-rapportering-om-misstankt-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-och-vissa-andra-fragor-prop.-20192055.pdf
https://www.regeringen.se/4af663/contentassets/e41c560c755b48f481727db6e2972361/aterkoppling-vid-rapportering-om-misstankt-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-och-vissa-andra-fragor-prop.-20192055.pdf
https://www.regeringen.se/4af663/contentassets/e41c560c755b48f481727db6e2972361/aterkoppling-vid-rapportering-om-misstankt-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-och-vissa-andra-fragor-prop.-20192055.pdf
https://www.regeringen.se/4adb12/contentassets/f68618f6c0d0475085de1c493e6bb594/starkta-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-dir.-201980.pdf
https://www.regeringen.se/4adb12/contentassets/f68618f6c0d0475085de1c493e6bb594/starkta-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-dir.-201980.pdf
https://finansinspektionen.se/contentassets/fd722f1e092b42c98910914969812a26/swedbank_200319.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2020/t-481-19.pdf
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Läs mer:
Skatteverkets skrivelse
Beskattning av livförsäkringsföretag – hemställan om 
tillsättande av utredning

Förhandsbesked om kupongskatt på 
utdelning till utländskt livförsäkrings-
företag när försäkringstagaren är 
skattskyldig för avkastningsskatt
Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) tog ställning 
till huruvida det är förenligt med unionsrättens fria 
rörlighet för kapital att ta ut kupongskatt på utdelningar 
som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när 
utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller 
kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skyldig 
att betala avkastningsskatt i Sverige. HFD besvarade 
frågan nekande. HFD menade att uttag av kupongskatt 
innebär en negativ särbehandling i jämförelse med 
svenska livförsäkringsbolag eftersom situationen för det 
utländska livförsäkringsföretaget i detta avseende får 
anses vara jämförbar med den situation som ett svenskt 
livförsäkringsföretag befinner sig i. Den möjlighet som 
försäkringstagaren har att avräkna kupongskatt är enligt 
HFD inte tillräcklig för att undanröja den nackdel som 
kupongskatteuttaget innebär.
Läs mer:
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 juni 2019, mål nr 
5082-18
Skatteverkets sammanfattning av domen

SOLVENS II

2020-översynen av Solvens II 
Den 11 februari 2019 inleddes den s.k. ”2020-översynen” 
genom att kommissionen överlämnade en formell 
begäran till Eiopa om råd (technical advice) för en 
omfattande översyn av solvensregelverket. Denna 
översyn förväntas bli mer omfattande än 2018-översynen 
och behandla såväl Solvens II-direktivet som Solvens 
II-förordningen. 2020-översynen grundar sig på en rad 
bestämmelser om översyn som finns i artikel 77 f, 111.3, 
129.5 och 242.2 i Solvens II-direktivet. Svensk Försäkring 
publicerade den 26 mars 2019 ett principdokument 
där man angav inom vilka områden man anser att 
förändringar bör ske respektive inte bör ske. Eiopa har 
skickat ut sina förslag på remiss och den 16 januari 2020 
publicerades Svensk Försäkrings remissvar där kritik 

REDOVISNING

Ny redovisningsstandard för 
försäkringsavtal – IFRS 17
IASB har beslutat att återigen skjuta fram 
tillämpningstidpunkten för IFRS 17. IASB fattade 
samtidigt beslut om att förlänga det gällande undantaget 
för försäkringsbolag att tillämpa IFRS 9 till år 2023, 
vilket möjliggör att försäkringsbolag kan börja tillämpa 
IFRS 9 och IFRS 17 vid samma tillfälle. I juni 2019 
publicerades förslag på ändringar av standarden och 
Finansinspektionen kommer att publicera en preliminär 
tidsplan för sitt föreskriftsarbete om IFRS 17 efter att IASB 
har publicerat den reviderade standarden. Enligt IASB 
beräknas denna publiceras sommaren 2020.
Läs mer: 
IASB:s uttalande
Ikraftträdande: Standarden beräknas börja tillämpas 
från och med 1 januari 2023.

SKATT

Skatteverket föreslår höjd skatt för 
svenska livbolag
Skatteverket skickade den 16 december 2019 in en 
begäran till regeringen om att så fort som möjligt 
tillsätta en statlig utredning angående beskattning av 
livförsäkringsföretag. Skatteverket ger i sin skrivelse 
uttryck för uppfattningen att svenska livförsäkringsbolag 
idag är för lågt beskattade. Om Skatteverkets förslag blir 
verklighet skulle det innebära en skattehöjning med 
miljardbelopp för svenska livförsäkringsföretag. I korthet 
menar Skatteverket att allt överskott som uppstår i ett 
livförsäkringsföretag bör beskattas till inkomstskatt 
förutom försäkringskapitalets värdetillväxt som fortsatt 
ska beskattas med avkastningsskatt. Skatteverket 
framhåller att svenska skadeförsäkringsbolag och andra 
finansiella företag betalar inkomstskatt på praktiskt 
taget hela sitt överskott. Att andra regler gäller för 
livförsäkringsbolagen skapar en snedvriden konkurrens 
på marknaden för sparprodukter. Vidare menar 
Skatteverket att den nuvarande ordningen eventuellt kan 
strida mot EU:s statsstödsregler. Skatteverket fokuserar 
huvudsakligen på beskattning av vinstutdelande 
livförsäkringsbolag i sin skrivelse. Regeringen har ännu 
inte tillsatt en sådan utredning.

https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/skrivelser/2019/skrivelser2019/20250685119113.5.7eada0316ed67d7282162b.html
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/skrivelser/2019/skrivelser2019/20250685119113.5.7eada0316ed67d7282162b.html
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/skrivelser/2019/skrivelser2019/20250685119113.5.7eada0316ed67d7282162b.html
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2019/referat/hfd-2019-ref.-30.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2019/referat/hfd-2019-ref.-30.pdf
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/377994.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/ifrs-17-effective-date/
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USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring 
är direkt tillämpligt i Sverige. Vissa bestämmelser i 
lagen om utländska filialer m.m., lagen om utländska 
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige och försäkringsrörelselagen berörs 
av avtalet, och det föreslås därför att det i dessa lagar ska 
införas bestämmelser som upplyser om avtalet.
Läs mer:
Prop. 2019/20:11 – Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen 
och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring 
och återförsäkring
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2020.

Otydliga beräkningsunderlag i många 
skadeförsäkringsföretag
Finansinspektionen har den 27 augusti 2019 publicerat en 
analysrapport om hur skadeförsäkringsföretag beräknar 
sina försäkringstekniska avsättningar. Av rapporten 
framgår att flertalet skadeförsäkringsföretag behöver 
förtydliga sina försäkringstekniska beräkningsunderlag 
för att uppfylla kraven på dokumentation. 
Läs mer: 
Otydliga beräkningsunderlag i många 
skadeförsäkringsföretag

riktas mot många av förslagen. Eiopa ska lämna sina råd 
till kommissionen senast den 30 juni 2020. 
Läs mer: 
Svensk Försäkring – Flera kommande ändringar av Solvens 
II-regelverket 
Svensk Försäkring – Solvens II-översynen innehåller viktiga 
frågor för den svenska försäkringsbranschen 
Svensk Försäkring – Svensk Försäkring starkt kritiskt till 
ändringsförslag av Solvens II
Ikraftträdande: Oklart.

Nya detaljer om Eiopas konsekvensstudie 
i Solvens 2-översynen
Eiopa publicerade i mars 2020 tekniska specifikationer, 
en rapporteringsmall och teknisk information för 
insamlingen av uppgifter till konsekvensstudien för sin 
Solvens 2-översyn.
Läs mer: 
Eiopas tekniska specifikationer

Solvens II ska kompletteras med  
hållbarhetsregler
I mars 2018 antog kommissionen en ”Action Plan on 
sustainable finance”. Aktionsplanen är en del av EU:s 
hållbarhetsarbete och behandlar olika steg för att göra 
hållbarhet till en del av det finansiella systemet. Eiopa 
antog därpå, i juni 2018, en plan för att koordinera olika 
projekt med avsikt att tillse att försäkringsföretag och 
pensionsinstitut beaktar hållbarhet. Kommissionen gav 
Eiopa i uppdrag att redovisa hur hållbarhet kan inarbetas 
i Solvens II-regelverken och Eiopa publicerade sitt ytt-
rande den 30 september 2019. Kommissionen kommer att 
beakta yttrandet vid utarbetandet av ändringsförslagen 
av Solvens II. 
Läs mer:
Request to EIOPA for an opinion on sustainability within 
Solvency II
EIOPA – Opinion on Sustainability Within Solvency II (2019-
09-30)

TILLSYN

Bilateralt avtal mellan EU och USA 
om tillsynsregler för försäkring och 
återförsäkring
Regeringen har i en proposition den 12 mars 2020 gjort 
bedömningen att det bilaterala avtalet mellan EU och 

https://www.regeringen.se/494587/contentassets/a2d79232e32647f3ba9005d86f26ba71/bilateralt-avtal-mellan-europeiska-unionen-och-amerikas-forenta-stater-om-tillsynsregler-for-forsakring-och-aterforsakring-prop.-201920111.pdf
https://www.regeringen.se/494587/contentassets/a2d79232e32647f3ba9005d86f26ba71/bilateralt-avtal-mellan-europeiska-unionen-och-amerikas-forenta-stater-om-tillsynsregler-for-forsakring-och-aterforsakring-prop.-201920111.pdf
https://www.regeringen.se/494587/contentassets/a2d79232e32647f3ba9005d86f26ba71/bilateralt-avtal-mellan-europeiska-unionen-och-amerikas-forenta-stater-om-tillsynsregler-for-forsakring-och-aterforsakring-prop.-201920111.pdf
https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/rapporter/tillsynsrapporter/2019/fi-tillsyn-nr-14-otydliga-berakningsunderlag--i-manga-skadeforsakringsforetag/
https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/rapporter/tillsynsrapporter/2019/fi-tillsyn-nr-14-otydliga-berakningsunderlag--i-manga-skadeforsakringsforetag/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/flera-kommande-andringar-av-solvens-ii-regelverket/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/flera-kommande-andringar-av-solvens-ii-regelverket/
https://www.svenskforsakring.se/contentassets/bdb51a94fa14458d8b3c8515506c6799/svensk-forsakrings-prioriteringar-2020-oversynen.pdf
https://www.svenskforsakring.se/contentassets/bdb51a94fa14458d8b3c8515506c6799/svensk-forsakrings-prioriteringar-2020-oversynen.pdf
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/svensk-forsakring-starkt-kritiskt-till-andringsforslag-av-solvens-ii/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/svensk-forsakring-starkt-kritiskt-till-andringsforslag-av-solvens-ii/
https://www.eiopa.europa.eu/solvency-ii-review-information-request-national-supervisory-authorities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/180828-letter-eiopa-solvency-2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/180828-letter-eiopa-solvency-2_en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-sustainability-within-solvency-ii
https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-sustainability-within-solvency-ii
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genomför IORP II och möjliggör bland annat för 
försäkringsföretag att efter omvandling driva 
tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag. 
I samband med att riksdagen röstade för regeringens 
proposition beslutade riksdagen även att rikta 
tillkännagivanden till regeringen att skyndsamt ta fram 
lagändringar på fyra områden. Tillkännagivandena 
avser ändringar gällande solvens, inklusive kapitalkrav, 
informationsgivning, särskilt möjligheten att reglera 
detta i kollektivavtal, egenföretagares försäkringar och 
möjligheten till tilläggsförsäkringar.
Läs mer:
Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Betänkande - En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Lagen trädde ikraft den 15 december 
2019.

Andra Tjänstepensionsdirektivet (IORP 
II) - Pensionsstiftelser
Den 18 november antog riksdagen regeringens 
proposition om nya regler för pensionsstiftelser med 
anledning av IORP II. Lagändringarna avser vissa 
nya och ändrade regler för pensionsstiftelser som 
huvudsakligen omfattar bestämmelser om placeringar, 
företagsstyrning och information i lagen om tryggande 
av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Regleringen 
genomförde IORP II. 
Läs mer: 
Prop. 2018/19:159 – Nya regler för pensionsstiftelser med 
anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft den 15 
december 2019.

Vissa frågor om försäkring och 
tjänstepension
Regeringen har i en proposition den 26 mars 2020 
föreslagit vissa lagändringar som huvudsakligen 
föranleds av det svenska genomförandet av IORP 
II. IORP II genomfördes i övrigt genom lagen om 
tjänstepensionsföretag och andra lagändringar som 
trädde i kraft den 15 december 2019. Därtill har regeringen 
föreslagit vissa ändringar i försäkringsrörelselagen som 
delvis är föranledda av Solvens II-direktivet. Genom de 
föreslagna lagändringarna förtydligas och kompletteras 
dessa genomföranden på några punkter. Därutöver 
förtydligas och justeras den associationsrättsliga 
regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Kostnadsantaganden i 
livförsäkringsföretagens avsättningar
Finansinspektionen har genomfört en fördjupad 
analys av hur ett antal av livförsäkringsföretagen 
beräknar sina förväntade framtida kostnader när de 
värderar de försäkringstekniska avsättningarna samt 
analyserat hur företagen beskriver beräkningarna i sina 
försäkringstekniska beräkningsunderlag. Sammantaget 
visar analysen att vissa av företagen behöver se över och 
förbättra sin kostnadsmodellering och att de allra flesta 
av företagen som ingår i analysen behöver utveckla sina 
försäkringstekniska beräkningsunderlag så att de blir 
mer utförliga och tydliga.
Läs mer:  
Kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

Finansinspektionens 
konsumentskyddsrapport 2020
Finansinspektionens konsumentskyddsrapport som 
publicerades den 13 februari 2020 visar att ökningstakten 
för konsumtionslån har varit hög under en längre tid. 
Av denna anledning anger Finansinspektionen att de 
under 2020 kommer att fokusera sin tillsyn på osund 
kreditgivning samt rådgivning och försäljning av 
produkter till konsumenter utanför den målgrupp som 
produkten var tänkt att riktas till. En prioriterad risk för 
Finansinspektionen handlar om produktstyrning och 
rådgivning om finansiella produkter.
Läs mer: 
Konsumentskyddsrapport 2020

Eiopa publicerar plan för tillsyn
Eiopa har publicerat sin tillsynsplan för 2020. De tre 
mål som prioriteras extra är tillsynsteknik (SupTech), 
pensioner och cyber. Nya innovativa lösningar för 
tillsyn ska göra tillsynen mer effektiv, flexibel och 
responsiv. Under året kommer Eiopa att arbeta med detta 
tillsammans med nationella myndigheter inom detta 
område.
Läs mer: 
Eiopas tillsynsplan

TJÄNSTEPENSION

Andra Tjänstepensionsdirektivet (IORP 
II) - Tjänstepensionsföretag
Den 15 december 2019 trädde en ny lag om 
tjänstepensionsföretag ikraft. Den nya regleringen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2019742-om-tjanstepensionsforetag_sfs-2019-742
https://data.riksdagen.se/fil/79904CAE-CD8D-44EC-B669-CD253D60AA99
https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/d0517535a22d4c8d9e4d225b569eca40/prop-2018-2019-159.pdf
https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/d0517535a22d4c8d9e4d225b569eca40/prop-2018-2019-159.pdf
https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/rapporter/tillsynsrapporter/2019/fi-tillsyn-nr-13-kostnadsantaganden-i-livforsakringsforetagens-avsattningar/
https://www.fi.se/contentassets/981f109cb0f64d998a9c039426cf5d6a/konsumentskyddsrapport-2020b.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-identifies-supervisory-technology-pensions-and-cyber-underwriting-new-supervisory_en
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Förslag till ändrade föreskrifter om 
tjänstepensionsföretag
Finansinspektionen har den 24 mars 2020 föreslagit 
ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag och 
om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag. 
Ändringarna innebär nya bestämmelser om 
gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav 
(gruppsolvens), rapportering och företagsstyrning 
för grupper. Därtill har en ny bestämmelse om vad 
tjänstepensionsföretag ska iaktta när de distribuerar 
försäkringar föreslagits. Syftet är att åstadkomma en 
gruppreglering för tjänstepensionsföretag motsvarande 
den reglering som gäller för försäkringsgrupper, samt 
att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett 
försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som 
tillhandahåller en försäkring.
Läs mer: 
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för 
tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Föreskrifterna trädde i kraft den 1 
oktober 2020.

Överenskommelse om höjda pensioner 
2021
Vid ett sammanträde den 5 mars enades 
Pensionsgruppen om en överenskommelse för att 
höja pensionerna 2021. Pensionerna höjs genom en 
ny förmån, ett pensionstillägg, som ska betalas ut av 
Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän 
pension. Den nya förmånen innebär ett tillägg till den 
inkomstgrundande allmänna pensionen.
Läs mer: 
Socialdepartementets pressmeddelande om höjda pensioner

Uppdrag att förbereda för ny 
pensionsförmån
Regeringen ger Pensionsmyndigheten i uppdrag 
att förbereda och planera för ett införande av en ny 
socialförsäkringsförmån i form av ett tillägg till den 
inkomstgrundade ålderspensionen.
Läs mer: 
Socialdepartementets pressmeddelande om ny 
pensionsförmån
Ikraftträdande: Under förutsättning att riksdagen fattar 
nödvändiga beslut planeras reformen träda i kraft 2021.

Finansinspektionen har även föreslagit ändrade 
föreskrifter om pensionsstiftelser som tillsammans 
med lagändringarna förtydligar delar av IORP II. 
Bestämmelser som rör pensionsstiftelser flyttas från 
försäkringsrörelseföreskrifterna. I propositionen 
behandlas inte de fyra tillkännagivanden som riksdagen 
gjorde i samband med regeringens förslag till lag om 
tjänstepensionsföretag.
Läs mer: 
Prop. 2019/20:138 – Vissa frågor om försäkring och 
tjänstepension
Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om 
pensionsstiftelser
Ikraftträdande: Lagändringarna och föreskrifterna 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Finansinspektionens föreskrifter för 
införande av IORP II
Den 10 december 2019 beslutade Finansinspektionens 
styrelse att meddela föreskrifter och allmänna råd för 
tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna genomför delar av 
IORP II. De nya reglerna gäller för tjänstepensionsföretag 
och innehåller bestämmelser om hur företagen ska 
beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och 
riskkänsliga kapitalkrav. Dessutom finns bestämmelser 
om bland annat tjänstepensionsföretagens kapitalbas, 
system för företagsstyrning och investeringar, liksom om 
den information som företagen ska lämna till bland annat 
de försäkrade. Det görs även vissa nationella tillägg i 
förhållande till direktivet. 
Läs mer: 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
Ikraftträdande: Föreskrifterna trädde i kraft den 1 
januari 2020.

https://www.fi.se/contentassets/3d64dc8eeafe4d49b4864d70054a044f/forslag-andring-2019-21.pdf
https://www.fi.se/contentassets/3d64dc8eeafe4d49b4864d70054a044f/forslag-andring-2019-21.pdf
https://www.fi.se/contentassets/3d64dc8eeafe4d49b4864d70054a044f/forslag-andring2019-22.pdf
https://www.fi.se/contentassets/3d64dc8eeafe4d49b4864d70054a044f/forslag-andring2019-22.pdf
https://www.fi.se/contentassets/3d64dc8eeafe4d49b4864d70054a044f/forslag-andring2019-22.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/overenskommelse-om-hojda-pensioner-2021/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/uppdrag-att-forbereda-for-ny-pensionsforman/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/uppdrag-att-forbereda-for-ny-pensionsforman/
https://www.regeringen.se/495e23/contentassets/b9ff21018ff846c98e23a0b58aaf0855/vissa-fragor-om-forsakring-och-tjanstepension-prop.-201920138.pdf
https://www.regeringen.se/495e23/contentassets/b9ff21018ff846c98e23a0b58aaf0855/vissa-fragor-om-forsakring-och-tjanstepension-prop.-201920138.pdf
https://www.fi.se/contentassets/c35bcea14eb34dcfbdefd91a263e25f4/remisspromemoria-andringar-pensionsstiftelser-200302.pdf
https://www.fi.se/contentassets/c35bcea14eb34dcfbdefd91a263e25f4/remisspromemoria-andringar-pensionsstiftelser-200302.pdf
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/nya-regler-for-tjanstepensionsforetag/
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UNDERSTÖDSFÖRENINGAR

Anpassade regler för 
understödsföreningar som inte är 
tjänstepensionskassor
Regeringen har i en proposition den 9 april 2020 
föreslagit regler som ger understödsföreningar som inte 
är tjänstepensionskassor möjlighet att kunna fortsätta 
med sin nuvarande verksamhet genom att omvandlas 
till försäkringsföreningar som är undantagna från delar 
av det regelverk som gäller för försäkringsföretag. De 
nya reglerna föreslås mot bakgrund av tidigare beslut 
att upphäva lagen om understödsföreningar. Det nya 
förslaget innebär att vissa undantag kan beviljas eller 
föreskrivs för understödsföreningarna.
Läs mer:  
Prop. 2019/20:148 – Anpassade regler för 
understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor 
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 augusti 2020.

Grundpension
En särskild utredare har till regeringen överlämnat 
delbetänkandet Grundpension. Utredningen har 
haft i uppdrag att analysera och lämna förslag 
på hur garantipension till ålderspension och 
omställningspension bör konstrueras och regleras.
Läs mer: 
Garantipensionsutredningens delbetänkande – 
Grundpension

Sekretess för uppgifter om statliga 
tjänstepensionsförmåner
I en promemoria från januari 2020 föreslås att en 
ny sekretessreglering införs i offentlighets- och 
sekretesslagen till skydd för enskilda för uppgifter i 
ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner.
Läs mer: 
Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 november 2020.

Vinges Försäkringsteam
Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska 
fullservicebyråer med ca 450 medarbetare.  
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö,  
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https://www.regeringen.se/4977b0/contentassets/9e209ceac939497181fbb3cac77f96ba/anpassade-regler-for-understodsforeningar-som-inte-ar-tjanstepensionskassor-prop.-201920148.pdf
https://www.regeringen.se/4977b0/contentassets/9e209ceac939497181fbb3cac77f96ba/anpassade-regler-for-understodsforeningar-som-inte-ar-tjanstepensionskassor-prop.-201920148.pdf
https://www.regeringen.se/4ae816/contentassets/f0ceef6133f44c3ba9d117cb3003e540/garantipension-sou-2019_53.pdf
https://www.regeringen.se/4ae816/contentassets/f0ceef6133f44c3ba9d117cb3003e540/garantipension-sou-2019_53.pdf
https://www.regeringen.se/48d7d6/contentassets/f9709147cdc045478d5be47d44f49e32/sekretess-for-uppgifter-om-statliga-tjanstepensionsformaner.pdf

