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Lagrådsremiss om ändringar i pensionssystemet 
 
Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i 
det allmänna pensionssystemet. I förslaget till lagrådsremiss ingår delar som 
inte tidigare har remissbehandlats. LO vill framföra följande synpunkter, 
baserat på tidigare ställningstaganden i samband med andra remisser 
angående det allmänna pensionssystemet.  
 
Lagrådsremissen innehåller förslag om att premiesparfonden ska läggas ned 
och ersättas med ett förvalsalternativ med generationsprofil. LO har i 
upphandling av försäkringsgivare för Avtalspension SAF-LO tillsammans 
med Svenskt Näringsliv särskilt efterfrågat generationsanpassade entré-
lösningar (som motsvarigheten till premiepensionens förvalsalternativ kallas 
inom fondförsäkringar i Avtalspension SAF-LO). Den som aktivt har valt en 
fondförsäkring, men därefter inte aktivt väljer fonder ur förvaltarens utbud, 
ska få sina pengar placerade i en lösning som är lämplig med tanke på den 
försäkrades ålder. LO tillstyrker inrättandet av generationsanpassade 
förvalsalternativ. Samtidigt vill LO poängtera det som organisationen har 
framhållit sedan 1990-talets remissbehandling av förslag om att inrätta en 
premiepensionsdel inom den allmänna pensionen; premiepensionen bör 
förvaltas i en sammanhållen förvaltning med knytning till AP-fonderna. 
Därtill har LO sedan tidigare också framhållit att om nu individerna fritt ska 
kunna välja förvaltning för sina premiepensionspengar, bör även traditionell 
försäkring vara valbart som alternativ till förvaltning i fonder. Traditionell 
försäkring är väl lämpad för förvaltning av pensionsmedel, vilka per 
definition har en lång placeringshorisont. I traditionell försäkring ställs inga 
krav på individen i form av aktiva placeringsbeslut löpande över tiden, och 
den utsätter spararen för mindre finansiell risk än vad val av enskilda fonder 
gör.  
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Vidare föreslås att premiepensionsmyndigheten ska få ta ut avgifter för 
fondbyten, som sker ofta. LO tillstyrker förslaget. Som det är nu, bärs 
kostnaden för ett fåtal personers täta fondbyten av den stora massan, som 
inte byter fonder ofta. Av rättviseskäl är en administrativ avgift motiverad. 
 
Slutligen finns ett förslag om att efterlevandeskyddet före pensionstid inom 
premiepensionen inte införs, eftersom det enligt lagrådsremissen inte är 
möjligt att göra detta på ett sätt som bygger på självfinansiering, är 
försäkringsmässigt och förenligt med socialförsäkringssystemets grunder. 
LO har förståelse för argumenten i denna del och har därmed inget att 
invända mot förslaget.  
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