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2021-10-29  
 
B E S L U T  
 
 
FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa,                    FI Dnr 21-10439 
Tjänstepensionsförening                                                   
Att: Verkställande direktör  
 
Kopia till: Styrelseordförande  
 
 
 
 
 
Undersökning av styrdokument i tjänstepensionsföreningar 

Finansinspektionens beslut 

Finansinspektionen skriver av ärendet. 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
  
Ärendet 

Finansinspektionen underrättade den 27 april 2021 FPK Försäkringsbranschens 
Pensionskassa, Tjänstepensionsförening (FPK eller företaget) om att myndig-
heten hade inlett en undersökning för att granska om och på vilket sätt företa-
get uppfyller vissa av de krav på styrdokument som finns i lagen (2019:742) 
om tjänstepensionsföretag (LTF) och i Finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag (tjänstepensionsföre-
skrifterna).  
 
Granskningen har skett utifrån bestämmelser om styrdokument i 9 kap. 4 och 7 
§§ LTF och i 8 kap. 16–25, 27–36 och 39–48 §§ i tjänstepensionsföreskrif-
terna.  
 
Undersökningen har genomförts genom att Finansinspektionen har skickat ut 
en enkät med stickprovsfrågor kring innehållet i styrdokumenten. Finansin-
spektionen har också den 7 september 2021 haft ett telefonmöte med represen-
tanter för företaget för att ställa kompletterande frågor. 
 
Finansinspektionen får avstå från ingripande om företaget gör rättelse (15 kap. 
4 § LTF). 
 
Skälen för Finansinspektionens beslut  

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen har 
bedömt som brister i styrdokumentet för verksamhet som omfattas av 
uppdragsavtal. Dessa brister har nu FPK förklarat att företaget kommer att 
åtgärda.  
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Med hänsyn till bristernas art och att FPK har förklarat att företaget ska vidta 
rättelse finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare 
åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.  
 
_____________________ 
 
I detta ärende har avdelningschefen Bertil Sjöö beslutat efter föredragning av 
seniora finansinspektören Berit Lignercrona. I den slutliga handläggningen har 
även seniora finansinspektören Anna Andersson och juristen Kamilla Atmars-
son deltagit. 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
Bertil Sjöö 
Avdelningschef 
Försäkringstillsyn 
 
 Berit Lignercrona 
 Senior finansinspektör 
 08-408 982 55 
 
 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.



 
 

  

Hur man överklagar  
 
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 
förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men 
skicka eller lämna det till  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.  
 
Ange följande i överklagandet: 
 

 Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,  
e-postadress och telefonnummer 

 Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 
 Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 
Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress 
och telefonnummer.  
 
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 
den dag ni fått ta del av beslutet.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att 
pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i 
det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. 
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