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Riksgälden tillstyrker i huvudsak de förslag som presenteras i lagrådsremissen. 
Särskilt välkomnar vi förändringarna av förvalsalternativet. Det är logiskt att 
konstruera det som en generationsfond. Vi tycker också att det är rimligt att ge 
möjlighet även för dem som någon gång valt en annan fond att placera sitt 
sparande i förvalsfonden.  

Vi stöder också förslaget att Sjunde AP-fonden ska tillhandahålla kostnads-
effektiva placeringsalternativ. Vår bedömning är, som vi framhållit i tidigare 
remissvar, att det stora antalet fonder i premiepensionssystemet gör det svårt för 
många sparare att fatta genomtänkta beslut. Erfarenheter och forskning tyder på 
att detta problem är fundamentalt och i liten grad kan mildras genom till exempel 
utbildningsinsatser. Det stora antalet fonder gör också att kostnaderna i systemet 
blir orimligt höga, eftersom man inte kan tillgodogöra sig de stordriftsfördelar 
som finns i kapitalförvaltning. De åtgärder som utredaren och PPM föreslagit för 
att radikalt minska antalet fonder är därför motiverade.  

Förslaget i lagrådremissen minskar inte antalet fonder. Det är ändå ett steg i rätt 
riktning genom att ge en utväg för dem som vill ha och förstår fördelarna med 
standardiserade och billiga alternativ. Men den här åtgärden torde i liten utsträck-
ning bidra till att hjälpa dem som har svårast att fatta genomtänkta beslut och 
kommer därmed inte till rätta med det grundproblem som regeringen själv pekar 
på i remissen.  

Likaså tillstyrker vi förslaget om avgifter för fondbyte. Det är rimligt att de som 
genom fondbyten ger upphov till hanteringskostnader för Pensionsmyndigheten 
också bär dessa. Syftet med avgifter är inte i sig att minska antalet byten utan att 
se till att kostnaderna bärs av rätt personer.  

Vi tillstyrker även förslaget att låta tanken på efterlevandeskydd före pensionstid i 
premiepensionssystemet utgå. De många turerna kring denna fråga visar att det 
inte finns förutsättningar att på ett principiellt och praktiskt godtagbart sätt 
införa ett sådant skydd.  
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I detta ärende har riksgäldsdirektören Bo Lundgren beslutat, efter föredragning 
av chefsekonomen Lars Hörngren. I den slutliga handläggningen har även 
avdelningschefen Daniel Barr deltagit. 
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