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Yttrande över promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens 

placeringsverksamhet, dnr Fi2021/03315 

 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att Sjätte AP-fonden ska förvalta 

fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och 

ansvarsfullt ägande, där särskild vikt ska fästas vid hållbar utveckling.  

Naturvårdsverket bedömer att det vore lämpligt att i 3 kap. 1§ lag om ändring i 

lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden göra ett förtydligande om att 

förvaltningen ska ske på ett sätt som tillser att pensionsspararnas långsiktiga 

intressen tillvaratas på bästa sätt. 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget på en separat värdegrund för Sjätte AP-

fonden. Naturvårdsverket anser att Sjätte AP-fonden ska åläggas att samarbeta 

med övriga AP-fonder vad gäller framtagande av värdegrund. 

 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Idag bygger förvaltning av fondmedlen ofta på investeringar som innebär 

kortsiktigt optimerad avkastning. Det medför ibland att pensionssparares 

långsiktiga intresse av ekonomisk trygghet under ålderdomen undermineras. Det 

kan förebyggas genom hållbara investeringar som till exempel beaktar 

klimatförändringen. 
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Naturvårdsverket tillstyrker därför förslaget om att Sjätte AP-fonden i likhet 

med Första - Fjärde och Sjunde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett 

föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, där 

särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas vid 

förvaltningen.  

 

Ett nytt mål för placeringsverksamheten, kapitel 5.2 

I kapitel 5.2 anges att förändringen görs för att motverka risker, öka 

avkastningen och upprätthålla förtroendet för förvaltningen av fonden. Detta är 

också i linje med 3 kap.1§ i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden i delen 

som rör att fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög 
avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. Det ligger i 

förmånstagarnas långsiktiga intresse att de hållbarhetsrisker som berör dem 

hanteras i förvaltningen. Detta bör förtydligas enligt Naturvårdsverkets 

förslag nedan. 

 

Krav på värdegrund, kapitel 5.3 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om en separat värdegrund för Sjätte AP-

fonden. Naturvårdsverket anser att Sjätte AP-fonden ska åläggas att samarbeta 

med övriga AP-fonder vad gäller framtagande av värdegrund. 

Dessa förtydliganden är särskilt angelägna eftersom det sätt som AP-fonderna 

bedriver sin förvaltning kan fungera som vägledning för andra aktörers 

agerande. 

Det finns inte någon entydig definition på begreppet hållbar utveckling och än 

mindre hur hållbar utveckling kan främjas inom den finansiella sektorn. Det 

finns därför ett egenvärde med en samsyn kring AP-fondernas värdegrund. 

Naturvårdsverket förordar därför att Sjätte AP-fonden ska åläggas att samarbeta 

med övriga AP-fonder även vad gäller framtagande av värdegrund. Första-

Fjärde AP-fonderna får också placera väsentliga andel av kapitalet i 

riskkapitalbolag varför Naturvårdsverket anser att det faktum att Sjätte AP-

fonden endast placerar i riskkapitalbolag inte är skäl nog att inte samordna 

framtagandet av värdegrund med övriga AP-fonder. Värdegrunden är oberoende 

av tillgångsslag och finansiella instrument. 

Naturvårdsverkets ändringsförlag nedan ska ses mot denna bakgrund.  

Författningsförslag, 3 kap., 1 §, s. 4 

Naturvårdsverket anser att paragrafen ska omformuleras enligt nedan. Den 

fetmarkerade texten utgör Naturvårdsverkets ändringsförslag. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad 
som är till nytta för försäkringen   för   

inkomstgrundad ålderspension, förvalta 

anförtrodda medel genom placeringar på 

Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad 
som är till nytta för försäkringen för   

inkomstgrundad ålderspension, förvalta 

anförtrodda medel genom placeringar på 
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riskkapitalmarknaden. 

Fondmedlen ska placeras så att kraven på 

långsiktigt hög avkastning och   
tillfredsställande riskspridning 

tillgodoses. 

riskkapitalmarknaden. 

Fondmedlen ska placeras så att kraven på 

långsiktigt hög avkastning och   
tillfredsställande riskspridning tillgodoses 

så att pensionsspararnas långsiktiga 

intresse tillvaratas på bästa sätt. 

 

1d§ Sjätte AP-fonden ska samverka med 

Första–Fjärde och Sjunde AP-fonderna 

när det gäller redovisning av hur målet i 
1a§ har uppnåtts. Samverkan ska 

åtminstone omfatta att fonderna tar fram 

gemensamma riktlinjer för redovisningen. 

1d§ Sjätte AP-fonden ska samverka med 

Första–Fjärde och Sjunde AP-fonderna 

för att uppnå målet om föredömlig 

förvaltning. Samverkan ska åtminstone 

omfatta 1. en gemensam värdegrund för 

förvaltningen av fondmedlen, och 2. 

gemensamma riktlinjer för redovisning av 

hur målet i 1a§ har uppnåtts.  

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman. 

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, 

handläggarna Flemming Hedén, Nadine Viel Lamare och Lena Nerkegård. 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger    

 

     

   Maria Ohlman 

Kopia till: 

 

fi.fma.fpm@regeringskansliet.se 

m.registrator@regeringskanslite.se 
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