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Allra Asset Management S.A. ("Allra") får härmed utveckla grunderna för sitt 
överklagande och begäran om inhibition samt redogöra för skälen att 
prövningstillstånd ska meddelas i rubricerat mål. 

1 	Sammanfattning 

1.1 	Målet rör beslut från Pensionsmyndigheten. Förvaltningsrätten 
i Stockholm har funnit att beslutet inte är överklagbart. 
Pensionsmyndighetens beslut omfattar flera olika delbeslut: uppsägning 

av samarbetsavtal, utmönstring av Allra och dess fonder från ett av 
myndighet fört register, förlust för Allra av rätten att ta emot 
premiepensionsmedel och inlösen av andelar i Allras fonder. 

Förvaltningsrätten har helt förbisett detta och felaktigt utgått från att 
beslutet endast innefattade uppsägning av samarbetsavtalet.' 

1.2 	Rätten att ta emot premiepensionsmedel (dvs, att delta i premiepensions-
systemet) grundar sig uteslutande på offentligrättslig lagstiftning, 64 kap 

socialförsäkringsbalken. Av bestämmelserna i samarbetsavtalet framgår 
uttryckligen att avtalet inte reglerar frågan. 

1.3 	Av 64 kap socialförsäkringsbalken framgår att rätten att ta emot 
premiepensionsmedel inte är knuten till att fondförvaltare är införd i det 
av Pensionsmyndigheten förda registret. Det förhållandet att en viss 

fondförvaltare utmönstras från registret har enligt socialförsäkringsbalken 
följaktligen ingen betydelse för rätten att ta emot premiepensionsmedel. 
Registret ska fylla ett renodlad informativt syfte: myndigheten och 

spararna ska veta vilka som har rätt att ta emot premiepensionsmedel. 

1.4 	Ett beslut av en myndighet som grundas på socialförsäkringsbalken kan 

inte angripas i allmän domstol. Allra kan inte föra en fullgörelse- eller 
fastställelsetalan i allmän domstol mot Pensionsmyndigheten om rätt att 
ta emot premiepensionsmedel i sina fonder. Förvaltningsdomstolarna är 
därför behöriga att pröva Allras talan mot beslutet i den delen. 

1.5 	Registret har inga rättsverkningar men likväl stora praktiska effekter för 
fondförvaltare. Pensionsmyndigheten är skyldig att i registret föra in alla 

fondförvaltare som uppfyller de i socialförsäkringsbalken föreskrivna 
kraven för att ta emot premiepensionsmedel. Ett beslut om utmönstring 
innebär att rätten att figurera i registret upphör, varför även 
utmönstringsbeslutet grundar sig i social-försäkringsbalkens 

bestämmelser. Det rör sig inte här om ett så kallat partsbesked. Dels rör 
beslutet om utmönstring inte en rent privaträttslig fråga då rätten att 

1  Se förvaltningsrättens beslut, första stycket på s 2. 
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förekomma i ett av myndighet fört offentligt register inte är av rent 

privaträttslig karaktär, dels är beslutet inte ett uttryck för hur 

myndigheten ställer sig i avtalsrättslig fråga utan besked om hur 

myndigheten beslutat att hantera det av myndigheten förda registret. 

Avtalet grundar nämligen inte myndighetens rätt att besluta i 

registreringsfrågor utan motiverar bara myndighetens registerbeslut (det 

anger att myndigheten "får" vidta vissa registeråtgärder i givna 

situationer). Rätten och skyldigheten att fatta beslutet grundas på balken 

och riksdagens och regeringens uppdrag till myndigheten. 

	

1.6 	Att frånkänna beslutet om avregistrering och beslutet att Allra inte får ta 

emot premiepensionsmedel överklagbarhet, på den grunden att de 

grundas på civilrättsliga avtal, är följaktligen felaktigt i bägge fallen. 

	

1.7 	Det framstår också som motsägelsefullt att förvaltningsdomstol är 

behörig att pröva ett mål mellan Swedbank Robur och 

Pensionsmyndigheten om registrering av 54 Swedbankfonder, men inte 

är behörig att pröva frågan om registrering av 4 Allrafonder.2  Rimligen 

måste samma regler för överklagbarhet gälla för Allra som för Swedbank 

Robur. 

	

1.8 	Förvaltningsrättens beslut tillgodoser inte heller Allras rätt till 

domstolsprövning, eftersom allmän domstol inte är behörig att göra en 

slutlig och fullständig prövning av rätten för Allra att i sina fonder ta 

emot premiepensionsmedel och rätten för Allra att vara införd i 

myndighetens register. Att allmän domstol inte slutligt och fullständigt 

kan avgöra Allras rätt att ta emot premiepensionsmedel följer av 

NJA 1983 s 680. I rättsfallsreferatets rubrik har Högsta domstolen 

sammanfattat den i rättsfallet fastlagda rättsregeln på följande sätt: 

"En person har väckt talan om fastställelse att viss kommun är skyldig 
att bereda henne plats på kommunalt barndaghem och inte ägt rätt att 
på sätt som skett avstänga henne från sådan plats. Talan har — oavsett 
att käranden gör gällande att rättsförhållandet mellan henne och 
kommunen grundar sig på ett avtal som är att bedöma enligt 
civilrättsliga regler — ansetts rätteligen inte kunna upptagas till 
prövning av allmän domstol." 

	

1.9 	Innebörden av detta är att allmän domstol inte kan pröva en talan om att 

fastställa att en myndighet är skyldig att tillhandahålla eller inte ägt frånta 

en enskild en rättighet som följer av offentligrättsliga regler. Detta gäller 

enligt Högsta domstolen oavsett om det må finnas ett avtal som reglerar 

2  Se Kammarrätten i Stockholms dom den 15 juni 2009 i mål nr 5536-08. 
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den offentligrättsliga frågan mellan myndigheten och den enskilde. Det 

innebär för Allras vidkommande att allmän domstol inte kan fastställa 
Allras rätt enligt 64 kap socialförsäkringsbalken att få ta emot 
pensionsmedel i sina fonder eller rätten för bolaget att finnas infört i det 
av myndigheten administrerade registret. En prövning av denna rätt är 

förbehållen förvaltningsdomstolarna. Det medför dock naturligtvis inte 
att rättigheter av civilrättslig karaktär, såsom skadestånd pga. fel och 
försummelse enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen, är undandragna allmän 
domstol. 

2 	Yrkanden 

2.1 	Allra yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

2.2 	Allra yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut att 

avvisa Allras överklagande av Pensionsmyndighetens beslut den 
16 mars 2017 och återförvisar målet till Förvaltningsrätten för prövning i 
sak eller bifaller Allras i förvaltningsrätten framställda yrkanden. 

2.3 	Allra yrkar att kammarrätten omedelbart ska förordna att 

Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017 att avregistrera 
fonderna Allra Strategi Lagom (286179) ISIN LU1209020087, Allra 

Strategi Modig (250340) ISIN LU1209020830, Allra Strategi Försiktig 
(322008) ISIN LU1209008116 och Allra Strategi Ränta (895227) ISM 
LU0910945848 tills vidare inte ska gälla (inhibition) i enlighet med 28 § 
förvaltningsprocesslagen. 

2.4 	Allra yrkar att kammarrätten omedelbart ska förordna att 
Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017 att säga upp 

samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset 
Management S.A. ingånget den 22 juli 2015 tills vidare inte ska gälla 
(inhibition) i enlighet med 28 § förvaltningsprocesslagen. 

2.5 	Allra yrkar, i enlighet med 28 § förvaltningsprocesslagen (annat 
interimistiskt förordnande), att kammarrätten omedelbart ska besluta att 
Pensionsmyndigheten inte får verkställa sitt beslut, inlduderande att 

Pensionsmyndighetens inte får placera om sparares fondmedel i fonderna 
Allra Strategi Lagom (286179) ISIN LU1209020087, Allra Strategi 

Modig (250340) ISIN LU1209020830, Allra Strategi Försiktig (322008) 
ISIN LU1209008116 och Allra Strategi Ränta (895227) ISIN 
LU0910945848 annat än på begäran av enskild pensionssparare enligt 
25 § socialförsäkringsbalken. 
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3 	Grunder för överklagandet 

3.1 	Allra åberopar samma sakomständigheter, grunder och rättsliga argument 
till stöd för sin talan i kammarrätten som vid förvaltningsrätten i mål nr 
6592-17 samt får i tillägg anföra det som följer av avsnitt 4 nedan i denna 
inlaga. Allras kompletterande överklagande till förvaltningsrätten av den 

20 mars 2017 (förvaltningsrättens aktbilaga 9) kallas nedan 
"Överklagande FR". 

3.2 	Skälen för att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd förklaras i 
avsnitt 5 nedan. 

3.3 	Allra gör gällande att förvaltningsrätten gjort en felaktig bedömning och 

om förvaltningsrätten gjort en riktig bedömning hade Allras talan 
bifallits. 

3.4 	Med uttrycket "Allras Fonder" avses nedan fonderna Allra Strategi 
Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi 

Ränta. Med "Samarbetsavtalet" avses det samarbetsavtal som ingicks 
mellan Allra och Pensionsmyndigheten den 22 juli 2015. 

4 	Förvaltningsrättens beslut är felaktigt 

4.1 	Förvaltningsrätten har missförstått vad Allras överklagande avser 

4.1.1 	Förvaltningsrätten har missförstått vad Allras överklagande och yrkande 
om inhibition avser. 

4.1.2 	Pensionsmyndighetens beslut omfattar flera olika delbeslut: uppsägning 
av samarbetsavtal, utmönstring från ett av myndighet fört register, förlust 
av rätten att ta emot premiepensionsmedel och inlösen av andelar i Allras 

fonder. Allra har klagat på alla dessa delar av beslutet och yrkade också 
att förvaltningsrätten skulle upphäva Pensionsmyndighetens beslut att 
avregistrera Allras Fonder samt Pensionsmyndighetens beslut att säga 
upp Samarbetsavtalet (se punkterna 1.1 och 1.2 i Överklagande FR). 

4.1.3 	I förevarande fall har Pensionsmyndigheten genom avregistreringen 
också fråntagit Allra rätten att ta emot premiepensionsmedel i Fonderna 

(dvs, att delta i premiepensionssystemet). I realiteten innefattar således 
Pensionsmyndighetens avregistreringsbeslut själva rätten för Allra att ta 

emot premiepensionsmedel i sina Fonder och att Pensionsmyndigheten 
ska inlösa fondandelarna. 
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4.1.4 	Förvaltningsrätten har helt förbisett detta och felaktigt utgått från att 

beslutet endast innefattade uppsägning av Samarbetsavtalet.' Detta 

missförstånd medför att rätten inte prövat om avregistreringsbeslutet och 

beslutet att frånta Allra rätten att ta emot premiepensionsmedel är 

överklagbara. 

4.2 	Introduktion 

4.2.1 	I såväl Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) som 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-

stadgan) är rätten till domstolsprövning befäst. En enskild har rätt att få 

sin "sak" prövad i en rättegång. Saken är enligt EKMR en civil rättighet 

eller skyldighet, men enligt EU-stadgan är begreppet vidare och omfattar 

alla rättigheter och skyldigheter som kan grundas på EU-rätten. För att 

rätten till domstolsprövning ska vara tillgodosedd måste domstolen "ha 

en viss jurisdiktion, dvs, domstolar måste kunna pröva alla rättsliga och 

faktiska omständigheter som ligger till grund för ett beslut [av 

myndighet]".4  I fråga om domstolsprövningens räckvidd gäller följande 

enligt EMKR: 

"För att det i fråga om civila rättigheter och skyldigheter skall finnas en 
rätt till domstolsprövning som motsvarar kraven i artikel 6:1 måste i 
princip förutsättas inte bara att det finns möjlighet att få till stånd en 
sådan prövning utan också att domstolens behörighet är tillräckligt 
omfattande för att medge en fullständig bedömning av de civila 
rättigheterna och skyldigheterna".5  

4.2.2 	En möjlighet till prövning i en domstol vars jurisdiktion tillåter att 

domstolen dömer över frågor som berör den civila rättigheten, men som 

inte ger den enskilde ett effektivt sätt att försvara den civila rättigheten 

för att prövningen blir ofullständig, är således inte tillräckligt. Att Allras 

rätt att ta emot premiepensionsmedel (dvs, delta i premiepensions-

systemet) utgör en civil rättighet har förklarats i punkterna 5.3.10 och 

5.3.11 i Överklagande FR. 

4.2.3 	Inte heller denna grund för överklagbarhet har förvaltningsrätten prövat. 

3  Se förvaltningsrättens beslut, första stycket på s 2. 
4  Lehbecks, EU-stadgan — om grundläggande rättigheter, 2 uppl., 2016, s 50 och 591. 
5  Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis — En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 5 uppl., 2015, s 204. 
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4.3 	Förvaltningsrättens avvisningsbeslut bygger på felaktig tillämpning 
av tidigare beslut från förvaltningsrätten i annat mål 

4.3.1 	Förvaltningsrätten har i sitt beslut ansett sig följa de tankegångar som 

förvaltningsrätten anförde i Falcon Funds-målet (mål nr 12687-16).6  Att 
Allra inte delar uppfattningen att Falcon Funds-målet är rätt dömt eller 
ens relevant om det är rätt dömt, framgår av vad Allra anfört till 
förvaltningsrätten. Det framgår inte närmare av Förvaltningsrättens beslut 

vad i Allras argumentation eller professor Nergelius rättsutlåtande som 
Förvaltningsrätten menade var fel, än mindre varför. 

4.3.2 	Dessutom beaktar inte Förvaltningsrätten vad Pensionsmyndighetens 

beslut faktiskt innefattar, dess verkningar och vad som faktiskt angrips av 
Allra genom överklagandet. 

4.3.3 	Det finns dessutom två centrala skillnader mellan de två olika målen som 
förvaltningsrätten förbiser: 

(a) Falcon Funds-målet avsåg de allmänna villkoren för 
samarbetsavtalet från 2015 medan förevarande mål avser de 

allmänna villkoren för samarbetsavtalet från 2016. 

(b) Villkoren från 2016 är civilrättsligt ogiltiga vilket också stöds av 

bifogat rättsutlåtande från professor Jori Munukka, Bilaga 1. 
Förvaltningsrätten synes inte ha noterat att detta uttryckligen 
åberopades av Allra och att Allra utförligt argumenterat i denna 
fråga, se avsnitt 5.3 i Överklagande FR. Att Allra anfört att 

Samarbetsavtalet inte är till fullo civilrättsligt giltigt återges inte 
när Förvaltningsrätten återger vad Allra anfört. Inte heller tycks 

rätten ha prövat denna fråga trots att den var central för 
förvaltningsrättens resonemang i Falcon Funds-målet, vilket 
förvaltningsrätten i sin tur lutade sig mot. Att det åtminstone råder 
ovisshet om de av Pensionsmyndigheten åberopade 

avtalsbestämmelserna är giltiga måste rimligen åtminstone 
numera vara klart redan på basis av professor Munukkas starka 
utlåtande. 

4.3.4 	Förvaltningsrätternas uppfattning tycks bygga på att 
Pensionsmyndighetens beslut rörande både Allra och Falcon Funds skulle 
vara partsbesked. Från den delslutsatsen synes förvaltningsrätterna i de 

två målen ha dragit den vidare slutsatsen att fråga inte är om ett 

6  Se förvaltningsrättens beslut, s 3. 
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förvaltningsbeslue och att det därför inte finns något förvaltningsbeslut 
att överklaga. Alternativt har domstolarna resonerat som att partsbesked i 
och för sig är ett förvaltningsbeslut, men att det inte är överklagbart 

eftersom det inte uppfyller kriterierna för överldagbarhet.8  

	

4.3.5 	Av uttryck som att "de aktuella skrivelserna inte utgör förvaltningsbeslut 
som är överklagbara" går det inte att utläsa vilken del det är som brister: 
"förvaltningsbeslut" eller "överklagbarheten". 

	

4.3.6 	Allra kommer nedan att återkomma till frågan om Pensionsmyndighetens 
beslut är ett partsbesked och om och när partsbesked är överldagbara. 
Tills vidare räcker det med att hänvisa till Ragnemalms framställning i 

Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, s 29-31 där han med emfas 
framhåller att frågan om partsbeskeds överklagbarhet erfordrar en långt 
noggrannare analys än vad som brukar vara fallet. 

	

4.3.7 	För att ta ställning till frågan måste man också förstå vad 

Pensionsmyndighetens beslut rent faktiskt handlar om. Det är titulerat 
"de-registration" — avregistrering. Beslutet avser dock mycket mer. Allra 
ska förklara vad beslutet går ut på därmed också vad för sak Allras 
överklagande handlar om. Därefter ska diskuteras i vad mån Allra kan få 
denna sak prövad i allmän domstol och konsekvenserna därav för 
överklagbarheten i förvaltningsdomstolarna. 

	

4.3.8 	För att inte förvirra kammarrätten bör man till en böljan analysera 64 kap 
socialförsäkringsbalken som sådant och därefter lägga till den 

"extrareglering" som återfinns i Samarbetsavtalets villkor från oktober 
2016 för att utröna om den på något sätt förändrar bedömningen 

	

4.3.9 	Som kommer framgå av redogörelsen har förvaltningsrätten inte förstått 
innebörden av det överklagade beslutet från Pensionsmyndigheten. Det 
sammanhänger — som nämnts ovan — med att förvaltningsrätten endast 
tagit ställning till den del av beslutet som innefattar en uppsägning av 
Samarbetsavtalet. 

7  Som nedan kommer att framgå är ett partsbesked visst ett förvaltningsbeslut. 
8  Vilket dock vore fel av skäl som anges i avsnitt 5.3 i inlagan till förvaltningsrätten. Avgörande är ju 
om beslutet är ägnat att i inte alltför obetydlig mån påverka någons personliga eller ekonomiska 
situation, eller med andra ord besluts verkningar, se Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 
10 uppl., 2014, s 163 f; Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 26 uppl., 2014, s 204; Bolin & 
Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, 2 uppl., 2007, s 246 och SOU 2010:29, s 617. Att så är 
fallet är självklart, se också Professor Nergelius utlåtande. 
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4.4 	Rätten för fondförvaltare att i sin fond ta emot pensionsmedel följer 
av socialförsäkringsbalken 

4.4.1 	När ett fondföretag önskar att en viss fond ska ha rätt att ta emot 

premiepensionsmedel är det socialförsäkringsbalken som avgör om en 

sådan rätt finns De krav som uppställas på en fondförvaltare för att denne 

ska ha sådan rätt anges i 64 kap 19 §. Rekvisiten för rätten att mottaga 

premiepensionsmedel är uttömmande reglerade i 64 kap 19 och 

20 §§ socialförsäkringsbalken. 9  

4.4.2 	Denna rätt att mottaga premiepensionsmedel är en civil rättighet för 

fondförvaltare, bl.a. eftersom den i praktiken motsvarar ett tillstånd att 

bedriva viss näringsverksamhet, se avsnitt 5.3.10 och 5.3.11 

i Överklagande FR. 

4.4.3 	Det har, som Allra har visat i avsnitt 4.3 i Överklagande FR, tydligt 

uttalats i förarbetena att ytterligare materiella kriterier för fondförvaltares 

rätt att mottaga premiepensionsmedel — dvs, delta i 

premiepensionssystemet — inte uppställs. Därav följer att inte heller krav 

på fondförvaltares lämplighet kan ställas upp av Pensionsmyndigheten 

för att fondförvaltaren ska ha rätt att mottaga premiepensionsmedel. Detta 

förklaras i propositionen 1997/98:151 på s 723 på följande sätt: 

"Huvudregeln är att den som har rätt att driva vanligt fondverksamhet 
i Sverige också har rätt att delta i premiepensionssystemet. Härutöver 
uppställs ett par särskilda krav för detta system. Kravet är desamma 
för svenska och utländska fondförvaltare i den mån de senare har rätt 
att utöva fondverksamhet i Sverige." 

4.4.4 	På sidan 409 anges på samma sätt att materiella sundhetskrav på 

fondförvaltare tillgodoses genom kravet på att de ska ha tillstånd. 

"För att trygga att fondförvaltningen i premiepensionssystemet 
kommer att bedrivas i sunda former bör endast förvaltare som har 
tillstånd att utöva sådan verksamhet och som står under tillsyn få 
medverka i premiepensionssystemet." (våra kursiveringar) 

4.4.5 	Lagstiftaren har också i prop. 2009/10:44 på sidan 27 avfårdat en propå 

om att Pensionsmyndigheten skulle ges rätt bedöma om en fond är 

lämplig att ingå i systemet. Vilka fonder som får ingå i systemet bestäms 

istället av om fonden förvaltas av förvaltare som uppfyller kriterierna i 

64 kap 19 § socialförsäkringsbalken och av att fonden inte är en sådan 

otillåten fond som anges i 64 kap 20 § socialförsäkringsbalken. 

9  Prop. 1997/98:151 s 722: "I paragrafen anges kraven på de fondförvaltare som får erbjuda sina 
tjänster i premiepensionssystemet." 
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4.4.6 	Att rätten för fondförvaltare att ta emot premiepensionsmedel i sina 

fonder regleras exklusivt av socialförsäkringsbalken bekräftas i ingressen 

till Samarbetsavtalets allmänna villkor från oktober 2016: "De 

förutsättningar som gäller för fonder att delta i premiepensionssystemet 

finns i Socialförsäkringsbalken (2010:110)" (se Bilaga 6 till 

Överklagande FR). 

4.5 	Betydelsen av det av Pensionsmyndigheten förda registret 

4.5.1 	Från själva rätten att ta emot premiepensionsmedel i fonder måste skiljas 

dels Pensionsmyndighetens åtgärd att införa en fond i det register som 

myndigheten för, dels fondförvaltarens rätt att vara införd i det registret. 

4.5.2 	Att Pensionsmyndigheten har i uppdrag att föra ett register över fonder 

och fondförvaltare som är berättigade att ta emot premiepensionsmedel 

framgår av 64 kap 19 § socialförsäkringsbalken och förordningen 

(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. När fondföretag 

ska registreras respektive avregistreras framgår inte av lagtexten i balken 

eller av annan författning. Detta hänger samman med en observation av 

utomordentlig betydelse: registrering är enbart en administrativ åtgärd 

som inte i sig påverkar rätten för fondföretag att i sin fond ta emot 

premiepensionsmedel. Det offentliga registrets syfte är rent informativt; 

myndigheten och pensionsspararna ska veta vilka fonder och 

fondförvaltare som har rätt att ta emot premiepensionsmedel, eller med 

andra ord "deltar i premiepensionssystemet"." 

4.5.3 	Detta framgår på sidan 723 i prop. 1997/98:151: 

"För att både Premiepensionsmyndigheten och pensionsspararna skall 
veta vilka fonder som finns inom systemet, skall varje förvaltare till 
myndigheten anmäla vilka av hans fonder som skall kunna ta emot 
medel inom ramen för premiepensionssystemet. Samtidigt med 
anmälan bör förvaltaren ge in de av Finansinspektionen (eller 
motsvarande utländska myndighet) godkända fondbestämmelsema. 
Om fondbestämmelserna ändras, skall de nya bestämmelserna också 
lämnas in. Även andra ändringar rörande fonden och förvaltningen av 
den måste anmälas till myndigheten, så att myndigheten hela tiden har 
en klar överblick över systemet. Det register över fonderna som 
myndigheten upprättar blir samtidigt ett register över förvaltarna ." 

4.5.4 	Eftersom registret endast är avsett att vara rent informativt har 

lagstiftaren inte uppställt några som helst materiella regler kring när 

Prop. 1997/98:151 s411. 
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registrering ska ske. Frågan ska inte ha någon materiell betydelse för 
fondförvaltarnas rättigheter. 

4.5.5 	Rätten att ta emot premiepensionsmedel är alltså inte avhängig 

registreringen utan att fonden och fondföretaget uppfyller kriterierna i 19 

och 20 §§. Detta reflekteras också i lagtexten i 19 § som anger att en 
fondförvaltare har rätt att ta emot premiepensionsmedel så snart denne 
har gjort anmälan om registrering. Rätten att ta emot 

premiepensionsmedel är alltså oberoende av om registrering görs, 
fördröjs eller rent utav underlåts. Rätten är också oberoende av hur 
registret ser ut från tid till annan. 

4.6 	Upphörande av rätten att ta emot premiepensionsmedel 

4.6.1 	Uppkomsten av rätten att ta emot premiepensionsmedel har en spegelbild 
i upphörandet av rätten. 

4.6.2 	Dessa två sidor har — föga förvånande — identiska kriterier enligt 
socialförsäkringsbalken. Av 64 kap 18 § framgår indirekt att rätten att ta 
emot premiepensionsmedel upphör när kriterierna för att ta emot 
premiepensionsmedel enligt 64 kap 19 § inte längre är uppfyllda. I en 

sådan situation ska en fonds medel placeras i Sjunde AP-fonden (18 §). 
Inte heller beträffande upphörandet av rätten att ta emot 

premiepensionsmedel har alltså innehållet i det av Pensionsmyndighetens 
förda registret över fonder och fondförvaltare någon betydelse för 
fondförvaltares materiella rätt. Avregistrering ska med andra ord inte 
medföra att rätten att ta emot premiepensionsmedel upphör. 

4.6.3 	Hade registreringen haft betydelse för när rätten upphör skulle en 
skriande brist på konsekvens uppkomma: fondförvaltarens rätt skulle 

uppkomma oavsett registrering, men fondförvaltarens rätt skulle upphöra 
på grund av avregistrering. Men om den upphör ska den ju likväl enligt 
64 kap 19 § socialförsäkringsbalken uppkomma oberoende av innehållet 

i Pensionsmyndighetens register osv. osv. 

4.6.4 	Att ett fondföretags fonder är registrerade i Pensionsmyndighetens 
register har dock faktiska ekonomiska verkningar i det att fondsparare 

inte kommer att, och rent faktiskt inte kan, omplacera medel till fond som 
inte framgår av registret. För att pensionssparare ska välja fonderna krävs 

naturligtvis också att spararen känner till att fonderna och fondförvaltaren 
är valbara. Att vara registrerad är således en annan, men separat, civil 
rättighet för fondföretag. Härav följer också att beslutet om avregistrering 
är förknippat med stora verkningar för fondförvaltaren, dock inte 
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rättsverkan att rätten att ta emot premiepensionsmedel utsläcks genom 

avregistrering. 

4.6.5 	Omplaceringen på grund av att fondföretag förlorat rätten att ta emot 

premiepensionsmedel i sina fonder (jfr 18 §) går till så att 

Pensionsmyndigheten lämnar en inlösenorder/säljorder till 

fondförvaltaren som sedan säljer av motsvarande tillgångar och utbetalar 

likviden. Likviden placeras sedan av Pensionsmyndigheten i Sjunde AP-. 

fonden tills dess spararen gjort ett nytt placeringsval. 

4.6.6 	Inlösenordern föregås alltså med nödvändighet av en bedömning — ett 

beslut — av Pensionsmyndigheten att viss fond inte längre är en sådan 

"fond som avses i 19 §" och att medlen i fonden därför ska omplaceras 

till Sjunde AP-fonden. 

4.7 	Möjlighet att föra talan i allmän domstol om rätten att delta och att 
vara registrerad 

4.7.1 	Av ovanstående följer att rätten att ta emot premiepensionsmedel avgörs 

på basis av socialförsäkringsbalkens kriterier och frågan om rätten att 

vara införd i registret är oreglerad i lag. Skulle ingen av dessa frågor 

behandlats i det så kallade Samarbetsavtalet hade det inte rått någon 

tvekan om att ett beslut av Pensionsmyndigheten i någondera frågan hade 

varit ett förvaltningsbeslut och därtill överklagbart. 

4.7.2 	Det hade inte varit möjligt för en fondförvaltare att i tingsrätten föra en 

fastställelse- eller fullgörelsetalan avseende sin rätt att enligt 

socialförsäkringsbalken få ta emot premiepensionsmedel. 

4.7.3 	I NJA 1983 s 680 sökte käranden få fastställt en rätt till daghemsplats. 

Högsta domstolen avvisade yrkandet då tilldelning av daghemsplats rör 

offentlig förvaltning och ankommer på förvaltningsmyndighet, samt då 

allmän domstol inte är behörig att i myndighets ställe fastställa att 

myndigheten ska fatta eller underlåta att fatta visst beslut i sådan fråga. 

4.7.4 	Håkan Strömberg uttalar att: 

"En allmän domstol får inte utan stöd i lag upphäva eller 
ogiltigförklara en förvaltningsmyndighets beslut. Detta skulle ju 
innebära att domstolen tog sig befogenheter, som normalt tillkommer 
överordnad förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. [...] 

En allmän domstol far inte heller sätta sig i en förvaltningsmyndighets 
ställe och utöva den beslutanderätt, som har anförtrotts åt 
myndigheten. Den får t ex inte bevilja ett tillstånd, som myndigheten 
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har vägrat, och detta inte ens om myndigheten enligt lag varit skyldig 
att meddela tillståndet."H 

4.7.5 	Något rättsmedel som ger fondförvaltare tillgång till rättigheten kan 

tingsrätten alltså inte tillhandahålla. 

4.7.6 	Att allmän domstol inte kan slutligt och fullständigt avgöra Allras rätt att 

ta emot premiepensionsmedel följer också av NJA 1983 s 680. I referatets 

rubrik har Högsta domstolen sammanfattat rättsregeln som prejudikatet 

fastlägger enligt följande: 

"En person har väckt talan om fastställelse att viss kommun är skyldig 
att bereda henne plats på kommunalt barndaghem och inte ägt rätt att 
på sätt som skett avstänga henne från sådan plats. Talan har — oavsett 
att käranden gör gällande att rättsförhållandet mellan henne och 
kommunen grundar sig på ett avtal som är att bedöma enligt 
civilrättsliga regler — ansetts rätteligen inte kunna upptagas till 
prövning av allmän domstol." 

4.7.7 	Innebörden av detta är att allmän domstol inte kan pröva en talan om att 

fastställa att en myndighet är skyldig att tillhandahålla eller inte frånta en 

enskild en rättighet som följer av offentligrättsliga regler. Detta gäller 

enligt Högsta domstolen oavsett om det må finnas ett avtal som reglerar 

den offentligrättsliga frågan mellan myndigheten och den enskilde. Det 

bör noteras att UD inte valde att bortse från ett påstående från om att det 

fanns ett avtal för att det saknade fog. I domen sägs inget om detta. 

Istället menade BD att man inte behövde pröva om det fanns något avtal 

för slutet skulle bli detsamma Det innebär för Allras vidkommande att 

allmän domstol inte kan fastställa Allras rätt enligt 64 kap 

socialförsäkringsbalken att få ta emot pensionsmedel i sina Fonder. En 

prövning av denna rätt är förbehållen förvaltningsdomstolarna. Det 

medför naturligtvis inte att rättigheter av civilrättslig karaktär, såsom 

skadestånd pga. fel och försummelse enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen, 

inte kan utkrävas i allmän domstol. 

4.8 	Samarbetsavtalet fråntar inte Allra rätten att ta emot 
premiepensio fl smedel 

4.8.1 	Frågan är då huruvida Allras på 64 kap socialförsäkringsbalken grundade 

rätt att ta emot premiepensionsmedel påverkas av att 

Pensionsmyndigheten i Samarbetsavtalet med verkan från den 1 oktober 

2016 infört vissa avtalsbestämmelser. 

il Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 26 uppl., s 242. 
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Rätten att delta i premiepensionssystemet 

	

4.8.2 	I socialförsäkringsbalken är rätten att ta emot premiepensionsmedel och 
registreringen av fonder två åtskilda företeelser och det är av synnerlig 
vikt att förstå detta när Samarbetsavtalets räckvidd och konsekvenser 

analyseras. 

	

4.8.3 	När det gäller själva rätten att ta emot premiepensionsmedel reglerar 
Samarbetsavtalet överhuvudtaget inte frågan. I § 1 bekräftas nämligen att 
rätten att ta emot premiepensionsmedel regleras av 

socialförsäkringsbalken (alltså utan inverkan från Samarbetsavtalet). 

	

4.8.4 	Som ovan sagts framgår NJA 1983 s 680 att förvaltningsmyndigheterna 
och förvaltningsdomstol är behörig att avgöra om en enskild har en 
offentligrättsligt grundad rättighet och att denna behörighet inte påverkas 

av om det finns eller påstås finnas ett avtal som reglerar den 
offentligrättsliga frågan. I det här fallet är saken ännu enldare, 
Samarbetsavtalet bekräftar uttryckligen att det inte reglerar frågan om 

rätten att ta emot premiepensionsmedel. 

	

4.8.5 	Redan av detta skäl kan kammarrätten konstatera att det beslut från 

Pensionsmyndigheten som målet rör inte kan grunda sig på 

Samarbetsavtalet. Beslutet kan inte heller frånkännas överklagbarhet på 
den grunden att det är ett beslut enligt Samarbetsavtalet. 

	

4.8.6 	En helt annan sak är att upphovsmännen till Samarbetsavtalet 

(Pensionsmyndigheten) missförstått vad som utlöser omplacering av 
premiepensionsmedel från en fond som har rätt att ta emot 

premiepensionsmedel till Sjunde AP-fonden. 

	

4.8.7 	I § 6.4 fjärde stycket har Pensionsmyndigheten — synnerligen ovanligt för 

ett avtal — ålagt sig själv en skyldighet att lämna information om 
"avveckling" i ett visst fall. Förmodligen avses med "avveckling" inlösen 

av fondandelar enligt 64 kap 18 § socialförsäkringsbalken. Det notabla är 
att Pensionsmyndighetens "skyldighet" att informera felaktigt tycks 

förutsätta att avveckling/inlösen skulle vara en omedelbar konsekvens av 
avregistrering trots att den enligt 18 § socialförsäkringsbalken är en 
konsekvens av att fond inte längre uppfyller kriterierna i 64 kap 19 § 

socialförsäkringsbalken. Texten i Samarbetsavtalet lyder: 

"Pensionsmyndigheten ska snarast möjligt lämna information om hur 
andelsinnehavet ska avvecklas efter Pensionsmyndighetens beslut om att 
fonden ska avregistreras." 
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4.8.8 	Som synes söker texten inte ålägga någon förpliktelse på fondförvaltaren 
eller någon rätt för myndigheten att inlösa utan instruktion från sparare. 
Den utsäger inte heller något om när inlösen ska ske. Men den förutsätter 

uppenbarligen att gången är avregistrering följt av inlösen trots att gången 
enligt balken är bortfall av rätten att ta emot premiepensionsmedel följt 
av inlösen. 

	

4.8.9 	En viktig observation är då att Samarbetsavtalet överhuvudtaget inte 

reglerar de materiella förutsättningarna för när omplacering och inlösen 
enligt 64 kap 18 § socialförsäkringsbalken ska ske. Det regleras i balken. 
Ett beslut av myndigheten om att medlen ska omplaceras från viss fond 

till Sjunde AP-fonden grundas alltså överhuvudtaget inte i 

Samarbetsavtalet utan på rätten att ta emot premiepensionsmedel och den 
rätten grundas bara på balken. 

4.8.10 Sammanfattningsvis reglerar Samarbetsavtalet överhuvudtaget inte när 

rätten att ta emot premiepensionsmedel uppkommer eller upphör. Det 
reglerar endast när fond eller fondförvaltare ska införas eller avföras i det 
register som Pensionsmyndigheten administrerar. En annan sak är att 

avtalet bygger på ett missförstånd om registreringens funktion. 
Hursomhelst har Samarbetsavtalets bestämmelser om avregistrering 
ingen betydelse för rätten att ta emot premiepensionsmedel och inte heller 

för rätten/skyldigheten i fråga om inlösen. Eftersom det således saknas 
grund i avtalsbestämmelser för frågan om rätten att ta emot 
premiepensionsmedel kan inte heller analysen om domstolarnas 

behörighet i denna fråga påverkas. Förvaltningsmyndigheten 
(Pensionsmyndigheten) och förvaltningsdomstolarna är behöriga. 
Pensionsmyndighetens beslut att frånta Allra rätten att ta emot 

premiepensionsmedel har således korrekt överklagats till 
förvaltningsrätten och förvaltningsrätten borde inte ha avvisat Allras 

talan. 

Rätten att vara införd i registret 

4.8.11 När det gäller rätten att vara införd i registret anges i § 6.2 

Samarbetsavtalet att denna rätt skulle bero dels av lagens regler, dels av 
de ytterligare registreringskrav som avtalet uppställer. Att lagen skulle 

innehålla några uttryckliga regler om när registrering ska ske är dock ett 

missförstånd. Några sådana finns inte, som ovan förklarats. Däremot 
följer naturligtvis logiskt av lagen att en fondförvaltare och en fond som 
har rätt att ta emot pensionsmedel ska vara införd. 
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4.8.12 Samarbetsavtalets § 6.4 anger sedan att "Pensionsmyndigheten får 

avregistrera en fond om ...". Som man omedelbart noterar liknar denna 
bestämmelse ingen bestämmelse man tenderar att se i ett rent 

privaträttsligt avtal. Rent privaträttsliga avtal reglerar typiskt sett 
parternas prestationer till varandra och deras rättigheter och skyldigheter 
till varandra. Vad bestämmelsen i Samarbetsavtalet handlar om är ju 
istället hur myndigheten ska administrera sitt register. Man "får" 

avregistrera i vissa fall sägs det. Som professor Munukka varit inne på i 
sitt rättsutlåtande, Bilaga 1 till detta yttrande, kan det ifrågasättas om en 
sådan bestämmelse ens är en avtalsbestämmelse. Att det inte är en 

privaträttslig bestämmelse är klart. 

4.8.13 Vad frågan handlar om är att Pensionsmyndigheten vid sin administration 
av registret fattar vissa offentligrättsliga beslut; dessa kan gå ut på att 
införa respektive avföra någon fondförvaltare eller fond ur registret. Som 

ovan sagts har detta inga rättsliga konsekvenser för fondförvaltares rätt 
att ta emot premiepensionsmedel. Men beslut om registrering eller 
avregistrering har stora faktiska verkningar för den enskilde, vilket är 

kriteriet för överklagbarhet, se RÅ 2004 ref 8 och RÅ 2010 ref 9. 

4.8.14 Pensionsmyndigheten säger sig i Samarbetsavtalet "få" avregistrera 
i vissa fall. Detta innebär ingenting annat än att Pensionsmyndigheten 

i förväg har reglerat hur man ska utföra sitt administrativa 
myndighetsuppdrag vad gäller registret. 

4.8.15 Som ovan sagts är det förvaltningsmyndigheter och 
förvaltningsdomstolar som har behörighet att pröva respektive överpröva 
frågor och beslut som grundas på offentligrättslig lagstiftning såsom 
socialförsäkringsbalken eller som grundas på myndighetens allmänna 

kompetens att utföra ett visst uppdrag såsom att föra ett administrativt 
register. Att myndigheten då i avtal beskriver principerna för hur man 

kommer att fatta beslut innebär givetvis inte att dess beslut blir av 
civilrättslig karaktär. Grunden för beslutet är, till att börja med, inte 
avtalet. Dessutom är inte registrering eller avregistrering av enskild i ett 
av myndighet fört register en civilrättslig fråga. Slutligen ska noteras att 

Högsta domstolen i NJA 1983 s 680 förklarade att det inte spelar någon 
roll för fördelningen av behörighet mellan allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar ens om en av parterna skulle hävda att en typisk 
offentligrättslig rättighet eller skyldighet i det aktuella fallet vilade på 
bestämmelse i ett avtal. 
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4.8.16 Således saknar Samarbetsavtalet betydelse också för överklagbarheten av 

Pensionsmyndighetens beslut att avföra Allra ur myndighetens register. 
Beslutet är överklagbart och förvaltningsdomstol är behörig. 

4.9 	Innebörden och verkningarna av Pensionsmyndighetens beslut den 
16 mars 2017 

4.9.1 	Förvaltningsrätten har inte analyserat vilka konsekvenser som följer av 
Pensionsmyndighetens beslut den 16 mars 2017, utan enbart uppfattat att 

det rör uppsägning av Samarbetsavtalet. Detta är, som förklarats, 

felaktigt. 

4.9.2 	Pensionsmyndighetens beslut är etiketterat "avregistrering". Beslutet 
avser emellertid mycket mer än bara avregistrering av Allras Fonder. Här 
kan erinras om att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2004 ref 4 särskilt 

betonade att man vid en analys av frågan om överklagbarhet ska se till 
"beslutets innebörd och faktiska verkningar" mer än till den "yttre 

formen". 

4.9.3 	När Pensionsmyndigheten förklarar beslutets innebörd och verkningar på 

sidan 2 anges att som en konsekvens av avregistreringen kommer alla 

fondandelar att inlösas (för att placeras i Sjunde AP-fonden). Denna 
rättsverkan kan emellertid enligt 64 kap 18 § socialförsäkringsbalken 
endast följa om en fondförvaltare inte längre uppfyller kriterierna för att 

ta emot premiepensionsmedel i 64 kap 19 § socialförsäkringsbalken. 
I socialförsäkringsbalken finns alltså ingen koppling mellan 

avregistrering och inlösen av fondandelar. 

4.9.4 	Beslutets innebörd och verkningar är alltså åtminstone följande: (i) Allra 

och Allras Fonder avregistreras, (ii) Allra och Allras Fonder saknar rätt 

att ta emot premiepensionsmedel (dvs, delta i premiepensionssystemet) 
och (iii) fondandelarna i Allras Fonder ska inlösas. 

4.9.5 	Pensionsmyndigheten sätter alltså i beslutet likhetstecken mellan att 

fondförvaltaren är registrerad och att fondförvaltaren har rätt att ta emot 
premiepensionsmedel. De beslut man fattade den 16 mars 2017 kallas för 
ett beslut om avregistrering. I den här inlagan har vi av pedagogiska skäl 
förklarat att "avregistrering" i Pensionsmyndighetens beslut sönderfaller i 

två delar, nämligen ett delbeslut om rätten att ta emot 
premiepensionsmedel och ett delbeslut om att Allra och Allras Fonder 

ska utgå ur Pensionsmyndighetens register. En konsekvens av dessa båda 
beslut är att fondandelarna i Allras Fonder ska inlösas, vilket också 

uttryckligen sägs i beslutet. 
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4.9.6 	Allras överklagande av "avregistreringsbeslutet" avser båda dessa delar — 
delbeslut om rätten att ta emot premiepensionsmedel och ett delbeslut om 
att Allra och Allras Fonder ska utgå ur Pensionsmyndighetens register — 

samt Pensionsmyndighetens beslut att säga upp Samarbetsavtalet. Som 
noterades ovan är det endast Pensionsmyndighetens uppsägningsbeslut 

som förvaltningsrätten har prövat. 

4.10 	Beslutets överklagbarhet 

4.10.1 Förvaltningsrätten har vid sitt avgörande nännat sig frågan om 

överklagbarhet på ett felaktigt sätt. 

4.10.2 Förvaltningsrätten har inte gjort en egen rättslig analys, utan förutsatt att 
den rättsliga analysen som förvaltningsrätten gjorde i Falcon Funds-målet 

var korrekt och att sakomständigheterna i målen inte skiljer sig åt på 

någon relevant punkt. 

4.10.3 Ett grundfel är att förvaltningsrätten dämed applicerat ett tankesätt som 
bygger på att försöka etikettera Pensionsmyndighetens beslut och utifrån 
denna etikett avgöra om beslutet är överklagbart. Beslutsskälen i 
förvaltningsrätten är följande: det finns ett civilrättsligt giltigt avtal, 

avtalet är av civilrättslig karaktär, "civilrättsliga avtal faller utanför 
begreppet myndighetsutövning" och därmed skalle en slutsats enligt 

förvaltningsrätten kunna dras att Pensionsmyndighetens beslut inte 

överklagbart. 

4.10.4 Dessa skäl är i det närmaste obegripliga och är inte ens ett korrekt 
återgivande av de — i och för sig felaktiga — skälen i Falcon Funds-målet. 
I egentlig mening saknar förvaltningsrättens beslut om Allra beslutsskäl. 
Det finns därför skäl att kort beröra beslutsskälen i Falcon Funds-målet, 

eftersom det ändå är dessa som förefaller ha blivit avgörande i Allras mål. 

4.10.5 I Falcon Funds-målet resonerade förvaltningsrätten i korthet såhär: 

(a) parterna har ingått ett samarbetsavtal jämlikt 
socialförsäkringsbalken, 

(b) myndigheten har vidtagit vissa åtgärder med avtalet som grund, 

(c) samarbetsavtalet är civilrättsligt giltigt, 

(d) "civilrättsliga avtal faller utanför begreppet 

myndighetsutövning', 

12  Ett avtal kan inte vara myndighetsutövning. Förvaltningsrätten måste rimligen avse antingen 
ingå endet eller tillämpningen av avtalet. Men avtalets karaktär är irrelevant. Det relevanta är 
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(e) 	därför är "de aktuella skrivelserna" inte förvaltningsbeslut som 

kan överklagas. 

4.10.6 Resonemanget är fel på ett flertal punkter, särskilt om det appliceras på 

Allras mål. 

4.10.7 Själva angreppssättet överensstämmer inte med hur en enig doktrin och 

stadgad rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen anger att frågan 
om överklagbarhet ska angripas. 

4.10.8 Varken den yttre formen av myndighetens uttalande eller dess etikett har 
betydelse för överklagbarheten. Överklagbarheten styrs i stället av 
meddelandets faktiska innebörd och verkningar för den enskilde.' 

Huruvida det rör sig om myndighetsutövning eller ett agerande som har 
grund i ett avtal har ingen avgörande betydelse. Se Allras Överklagande 
FR, avsnitt 5.3 för en utförlig redogörelse med omfattande rättskälle stöd. 

4.10.9 Som förklaras där är det inte hellre fråga om något partsbesked, 

bestående i att myndigheten agerar inom avtalsrelationen (hävning av 
köp, kräva betalning, avslå begäran om betalningsanstånd, vägra utge 

skadestånd osv.), utan om beslut av myndighet som frånkänner Allra 
rättigheter grundade på den offentligrättsliga lagstiftningen. 

4.10.10 Ragnemalm behandlar i boken Förvaltningsbesluts överklagbarhet 
partsbesked. Han anger här på sidan 29-30 att förvaltningsorgan kan 
uppträda även som part i rent privaträttsliga sammanhang och 
exemplifierar med några typiska situationer. Han slår sedan på sidan 31 

fast att myndighetens ställningstaganden i (uttalanden) i privaträttsliga 
sammanhang faktiskt har karaktären av beslut även om dess verkningar är 

av speciellt slag. Ragnemalm förklarar sedan vad sådant partsbesked kan 
avse och exemplifierar med ett antal typiska civilrättsliga handlingar. Han 
konkluderar sedan att även sådana partsbesked kan vara överldagbara.14  

4.10.11 Vad saken handlar om här är dock något helt annat än partsbesked. 
Avtalet reglerar nämligen i aktuella delar inte en civilrättslig fråga utan 

en offentligrättslig fråga, nämligen när registrering ska göras eller tas 

bort. Beslutet den 16 mars 2017 är således inte ett besked om hur 
myndigheten ställer sig i en civilrättslig angelägenhet utan är ett 
ställningstagande i den offentligrättsliga angelägenheten om 

karaktären på den sak som det i det konkreta fallet påstås vara avtalsreglerad. Ett avtal kan innehålla 
reglering av såväl civil- som offentligrättsliga frågor. 
13  Se bl a RÅ 1996 ref 43 och RÅ 2004 ref 8 samt Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens 
grunder, 2 uppl., 2007, s 46 och 47. 
14  Så ockå Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, 2 uppl., 2007, s 249. 
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avregistrering (uppsägningen följer sedan bara som konsekvens av 
avregistreringen). Hänvisningen i beslutet till en avtalsbestämmelse 
innebär i denna del endast att myndigheten uttalar att man vid sitt 
beslutsfattande har beaktat — på ett avgörande sätt — att man anser sig ha 
bundit sitt eget beslutsfattande (eller utökat sin befogenhet) i den 

offentligrättsliga angelägenheten genom avtal och att man fattar beslut i 
den offentligrättsliga angelägenheten i enlighet med denna bindning. 

4.10.12 Även om det skulle vara fråga om ett partsbesked så skulle bedömningen 

inte påverkas. Partsbesked är som Ragnemalm framhåller 
förvaltningsbeslut. Och förvaltningsbeslut är ju överklagbara när de har 

vissa effekter för den enskilde." Beslutet innebörd och verkningar är 
tydliga; Allra förlorar bland annat den på socialförsäkringsbalken 

grundade rätten att ta emot premiepensionsmedel. Att sådana effekter 
uppkommer för Allra genom avregistreringen är helt självklart. Bland 

annat är ju den avtalsgrundade uppsägningsrätten för 
Pensionsmyndigheten avhängig att Allra avregistrerats, se avtalets § 14.2 

in fine. 

4.10.13 Att myndighetens beslut den 16 mars 2017 är överklagbart följer redan av 

att såväl rätten att vara registrerad som rätten att ta emot 
premiepensionsmedel är självklara civila rättigheter som inte kan skyddas 
av någon talan i allmän domstol. De allmänna domstolarna har inte getts 

någon jurisdiktion att fullständigt pröva om Allra alltjämt har kvar sina 

två civila rättigheter, dvs, att pröva om Pensionsmyndighetens beslut i 
sina olika delar är lagligt eller om det överträder förvaltningsrättsliga 

regler och principer. 

4.10.14 Vidare är det, som ovan beskrivits, inte korrekt att myndigheten vidtagit 

åtgärderna med Samarbetsavtalet som grund. När det gäller beslutet att 
inte tillåta Allra att ta emot premiepensionsmedel och i stället lösa in 
samtliga fondandelar i Fonderna, är beslutet grundat direkt på 
socialförsäkringsbalken. Det anges till och med uttryckligen i 

Samarbetsavtalet att Samarbetsavtalet inte reglerar den frågan. Även när 

det gäller beslutet att avföra Allra ur Pensionsmyndighetens register är 

beslutet grundat på offentligrättslig lagstiftning. Samarbetsavtalet är inte 
grunden för beslutet, utan bara en faktor som påverkar beslutets 

utformning. 

4.10.15 De bestämmelser i Samarbetsavtalet som Pensionsmyndigheten refererar 

till i sitt beslut är inte heller "civilrättsligt giltiga", vilket 

15  Se avsnitt 5.3.3-5.3.12 i Överklagande FR. 
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förvaltningsrätten i Falcon Funds-målet hade att utgå ifrån. Varför så inte 

är fallet utvecklade Allra utförligt i avsnitt 5.2 i Överklagande FR. Till 
utveckling av sitt överklagande till kammarrätten har Allra nu bifogat ett 
rättsutlåtande från professor Jori Munukka, som slår fast att 
Samarbetsavtalet är ogiltigt på grund av rättsstridigt tvång då 

Pensionsmyndigheten överskridit sin kompetens och dess oskäliga 
innehåll (Bilaga 1 till detta yttrande). Situationen är principiellt identisk 
med den som var för handen i NJA 1980 s 1 då Högsta domstolen slog 

fast att rättsstridigt tvång förelåg från det allmännas sida. 

4.10.16 Även om Pensionsmyndighetens beslut skulle haft sin grund i 
Samarbetsavtalet, så ändrar detta inte det faktum att beslutet är 
överklagbart. När det gäller en offentligrättslig fråga har ju Högsta 

domstolen slagit fast att det saknar betydelse huruvida den åberopade 
grunden är den offentligrättsliga lagstiftningen eller ett civilrättsligt avtal 
som reglerar den offentligrättsliga frågan. I bägge fallen har 
förvaltningsdomstolarna behörighet, se NJA 1983 s 680. Därav följer att 

beslut av förvaltningsmyndighet i frågan är överklagbara. 

4.10.17 Mot bakgrund av innebörden och verkningarna av Pensionsmyndighetens 

beslut om avregistrering, att Allras rätt att ta emot medel upphör och att 
fondandelarna ska inlösas, är det uppseendeväckande att 
förvaltningsrätten inte tillåtit prövning av Pensionsmyndighetens beslut, 

utan att förklara på vilket sätt Allra i något annat forum skulle kunna få 
denna rätt fastställd på ett verksamt sätt. En analys av överklagbarhet kan 
aldrig ignorera frågan om domstolens agerande innebär deny de justice. 

4.10.18 Allra erinrar om att det i såväl EKMR som i EU-stadgan fastslås en 
oförytterlig rätt till domstolsprövning rörande enskildas civila rättigheter 

och skyldigheter. För att rätten till domstolsprövning ska vara 
tillgodosedd måste domstolen "ha en viss jurisdiktion, dvs, domstolar 
måste kunna pröva alla rättsliga och faktiska omständigheter som ligger 
till grund för ett beslut [av myndighet]".16  

4.10.19 En möjlighet till prövning i en domstol vars jurisdiktion tillåter att 
domstolen dömer över frågor som berör den civila rättigheten — Allras 
rätt att ta emot premiepensionsmedel — men som inte ger den enskilde ett 

effektivt sätt att försvara den civila rättigheten — är således inte 

tillräckligt. Det råder ingen tvekan om att Allras rätt att ta emot 

16  Lehbecks, EU-stadgan — om grundläggande rättigheter, 2 uppl., 2016, s 50 och 591. Hans Danelius, 
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis — En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, 5 uppl., 2015, s 204. 
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premiepensionsmedel är en civil rättighet, se avsnitt 5.3.10 och 5.3.11 i 

Överklagande FR och det därtill bifogade rättsutlåtandet av professor 
Nergelius som fastslår just detta förhållande. 

4.10.20 Det är oförklarligt att förvaltningsrätten överhuvudtaget inte prövade 
denna fråga när Allras överklagande avvisades. 

4.10.21 Allra hade också gärna sett en motivering till hur det kommer sig att 
förvaltningsrätten prövat en talan från Swedbank avseende Swedbanks 
rätt att ha [54] hos Pensionsmyndigheten registrerade fonder som får ta 
emot premiepensionsmedel, men nekat att pröva om Allra får ha sina 4 
fonder registrerade och tillgängliga för att ta emot premiepensionsmedel. 

Swedbank är precis som Allra bundet av ett samarbetsavtal med 
Pensionsmyndigheten. 

5 	Skäl för meddelande av prövningstillstånd 

5.1 	Ändringsdispens 

5.1.1 	Bestämmelsen om ändringsdispens ska av rättssäkerhetsskäl ges en 

förhållandevis generös tillämpning och syftar till att säkerställa att alla 
avgöranden som bedöms som tveksamma ska tas upp till fullständig 
prövning.' Bestämmelsen har sedan 1 juli 2013 en ny lydelse. 

Prövningstillstånd skulle tidigare meddelas om det förekom anledning till 
ändring av förvaltningsrättens domslut. Sådant tillstånd ska nu ges om det 
finns anledning att betvivla riktigheten av domslutet. Den ändrade 

lydelsen av bestämmelsen motiverades av att det därigenom skapades 
större överensstämmelse med den generösa tillämpning som reglerna bör 

ha." Ändringsdispens förutsätter således inte att rätten är övertygad om 
att förvaltningsrättens slut är oriktigt, utan det är tillräckligt att det finns 
utrymme för tvivel om avgörandets riktighet. Att så är fallet framgår även 
av Högsta förvaltningsdomstolens praxis. 

5.1.2 	I RÅ 2002 ref 85 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det för 
kammarrätten borde ha framstått som osäkert huruvida länsrätten i sitt 

avgörande kommit fram till ett riktigt slut Kammarrätten borde därför ha 
meddelat prövningstillstånd. 

5.1.3 	Prövningstillstånd bör också ges om målet är komplicerat. I dessa fall 
ligger det i sakens natur att ovisshet kan råda huruvida avgörandet är 

riktigt. Så är ofta fallet om mål rörande betydande belopp. I RÅ 2006 

17  Wennergren &c von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 6 uppl., 2013, s427. 
18  Prop. 2012/13:45, s 130 f och HFD 2016 ref 34. 
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ref 7, rörande beskattning av en realisationsvinst om cirka 
11 miljoner kronor, uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att: 

"I förevarande fall är fråga om tillämpning av bl.a. skatteflyktslagen 
vid eftertaxering och påförande av skattetillägg med betydande 
belopp. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att kammarrätten 
borde ha meddelat tillstånd till prövning av G.H:s överklagande. 
Grund föreligger således att upphäva kammarrättens beslut och 
meddela sådant tillstånd." (vår kursivering) 

5.1.4 	Att detta mål är komplicerat framgår av hur socialförsäkringsbalkens 
regler vävts samman med det så kallade Samarbetsavtalet och frågorna i 

själva saken som beskrivits Överklagande FR. 

5.1.5 	Att riktigheten av förvaltningsrättens beslut kan betvivlas framgår redan 
av de förbiseenden och felaktigheter som ovan beskrivits i avsnitt 4 ovan 

samt rättens knapphändiga motivering. 

5.2 	Granskningsdispens 

5.2.1 	Bestämmelsen om granskningsdispens ska fungera som en slags 
säkerhetsventil när riktigheten av förvaltningsrättens avgörande inte låter 

sig bedömas utan en fullständig prövning i kammarrätten. Nu aktuell 
grund för prövningstillstånd är exempelvis tillämplig i särskilt 
komplicerade och omfattande mål.19  

5.2.2 	Förutsättningarna för granskningsdispens i kammarrätt klargjordes av 

Högsta förvaltningsdomstolen i I-IFD 2016 ref: 

"I propositionen nämns två situationer då det kan finnas svårigheter att 
vid tillståndsbedömningen bedöma riktigheten av förvaltningsrättens 
avgörande. Det kan vara fallet om det av domskälen inte i tillräcklig 
utsträckning framgår hur förvaltningsrätten har resonerat eller om 

målet är så omfattande eller på annat sätt komplicerat att en 
bedömning av riktigheten svårligen låter sig göras vid 

tillståndsprövningen (a. prop. s. 176 f.). 

[. • i 

Även det förhållandet att ett mål är mycket omfattande och tekniskt 
komplicerat kan motivera att granskningsdispens meddelas. 

Detsamma gäller mål som rymmer mera svårbedömda rätts- eller 

bevisfrågor.1 mål av sådant slag kan det finnas större anledning än 
annars att anta att det material och den argumentation som tillförs 
genom ytterligare skriftväxling kan klargöra om förvaltningsrätten 
kommit till ett riktigt slut. 

19  Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 6 uppl., 2013, s 429. 
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I mål av nu nämnt slag bör kammarrätten på ett tidigt stadium, utan en 
mer ingående analys av omständigheterna i målet, kunna konstatera att 
en närmare granskning fordras och att prövningstillstånd därför bör 
meddelas. I andra fall måste kammarrätten däremot göra en noggrann 
genomgång av materialet för att avgöra om prövningstillstånd i form 
av ändringsdispens ska ges. Om kammarrätten då finner att det saknas 
anledning att betvivla riktigheten av underinstansens domslut kan 
beslut fattas direkt av två ledamöter, med kortare handläggningstid 
som följd. Med en sådan ordning uppnås den flexibla och effektiva 
handläggning som förutsattes vid införandet av 
granskningsdispensen." 

5.2.3 	Som ovan framgår är dessa förutsättningar uppfyllda. Målet är 

omfattande och komplicerat, frågan om överklagbarhet inbegripet. 

Situationen är mycket lik den som förelåg i RÅ 2003 ref 14. 

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och detta avgörande 

överklagades. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde det överklagade 

beslutet och meddelade klaganden prövningstillstånd för prövning i 

kammarrätten. I skälen uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att: 

"[D]en i målet aktualiserade överklagbarhetsfräg-an inte kan lösas 
enbart på basis av uppfattningen att arvodesberedningen i sig är en 
fullmäktigeberedning utan att svaret förutsätter en analys av beslutets 

reella innebörd." 

5.2.4 	Förvaltningsrätten har i förevarande mål avgjort överklagbarhetsfrågan 

enbart på basis av förvaltningsrättens uppfattning i ett annat mål, att 

beslutet faller under Samarbetsavtalet. Svaret förutsätter — precis som i 

RÅ-fallet — en analys av beslutets reella innebörd. Sådan analys saknas 

helt i förvaltningsrättens beslut. 

5.2.5 	Det framgår inte heller hur förvaltningsrätten faktiskt kommit fram till 

sitt slut. Hänvisningen till det tidigare avgörandet av förvaltningsrätten i 

ett annat mål är svår att följa redan av det skälet att målen skiljer sig åt, 

vilket förvaltningsrätten inte förefaller ha beaktat eller ens övervägt. 

5.3 	Prejudikatdispens 

5.3.1 	Prövningstillstånd ska också ges när det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt 

(prejudikatdispens). Det handlar således om fall där vägledande 

avgöranden saknas. 

5.3.2 	Högsta förvaltningsdomstolen har i ett flertal fall kritiserat 

kammarrätterna för att inte i större utsträckning meddela 

prejudikatdispens. Ragnemalm uttalar exempelvis att: 
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"Det är mot denna bakgrund något oroande, att Regeringsrätten allt 
oftare funnit sig föranlåten att upphäva kammarrätts beslut att vägra 
prövningstillstånd (och själv meddela sådant tillstånd för prövning i 
kammarrätt), särskilt som det just är kammarrättemas brister i fråga 
om att se behovet av prejudikat som i de flesta fall motiverat 
Regeringsrättens ställningstaganden."20  

	

5.3.3 	Det kan, inte minst mot bakgrund av Ragnemalm och Högsta 
förvaltningsdomstolens uttalanden, finnas skäl att överväga om det 
förevarande målet innefattar någon fråga av ledning för 
rättstillämpningen. Viktigt att notera i sammanhanget är att regeln om 

prejudikatdispens i kammarrätt, till skillnad från den som gäller i Högsta 
förvaltningsdomstolen (36 § FPL), är obligatorisk. Kammarrätterna har 
därmed ett ansvar att uppmärksamma om ett överklagat mål rymmer 

någon fråga av prejudikatintresse. 

	

5.3.4 	Allra menar att målet inbegriper ett flertal frågor som kan vara av ledning 
för rättstillämpningen. 

Vad utgör ett partsbesked och när är ett partsbesked ett överklagbart 

förvaltningsbeslut? 

	

5.3.5 	Rättsläget beträffande vad som utgör ett partsbesked och när ett 
partsbesked är ett överklagbart förvaltningsbeslut är oklart. Att dessa 

oklarheter — inte minst ur överklagbarhetssynpunkt — fordrar ett 
noggrannare beaktande utvecklades av Ragnemalm för snart 50 år sedan. 

"Det kan redan här slås fast, att myndigheternas ställningstaganden 

(uttalanden) i privaträttsliga sammanhang har karaktären av beslut, 
även om dessa till sina verkningar är av speciell art. Myndigheten tar 
för sin del ställning till saken liksom vid övrigt beslutsfattande. 
Anledning saknas alltså att undantaga dessa partsbesked från denna 
framställning, trots att de ej är av den kvalificerade art som brukar 
anges karakterisera en förvaltningsakt. 

Partsbeskeden kan vara av flera olika slag. Det kan gälla avgivande av 
anbud, slutande av avtal, verkställande av uppsägning, framställande 
av anspråk eller avslag på begäran om prestationer etc. Här intresserar 
emellertid främst de sistnämnda varianterna — krav och svar på krav. 

Då man ibland behandlar denna beslutstyp i tämligen avfårdande 
ordalag, torde detta bero på att man fixerats vid beskedens säregna 
verkningar. Då allmän domstol (i regel) ensam har att slutligt avgöra 
en civilrättslig tvist, framstår förvaltningsmyndigheternas göranden 
och låtanden i detta sammanhang som varande av ganska reducerad 

20 Ragnemalm, Prövningstillstånd i kammarrätt, i Vänbok till Per Anclow, 2004, s 266. 
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betydelse. Emellertid skall här i korthet pekas på tre förhållanden som 
— icke minst ur överldagbarhetssynpunkt — talar för ett noggrannare 
beaktande av partsbeskeden. 

För det första kan erinras om att det icke är säkert, att den 
ändamålsenligaste vägen är att hänskjuta en tvist mellan 
offentligrättsligt och privat subjekt till domstols avgörande. Många 
gånger kan det vara att föredraga, att en underordnad myndighets 
beslut besvärsvägen bringas under omprövning av högre instans för 
eventuell korrigering. Genom att öppna möjlighet för ett sådant 
förfarande kan, med mindre omgång och lägre kostnader än en 
domstolstalan för med sig, tvisten få en ändamålsenlig lösning. 

För det andra kan ett partsbesked genom en missvisande formulering 
ge intryck av att vara något annat än vad det är. Genom att beskedet 
ges åläggandets form, kan det få en åtminstone »hypotetisk» effekt, 
som kan bli nog så kännbar (Om hypotetisk effekt, se närmare kap. VI 
nedan.) 

Vidare måste för det tredje beaktas att myndigheten även vid 

agerandet i privaträttsliga sammanhang måste hålla sig inom ramen 
för sin kompetens, att befattningshavaren måste vara behörig att 

företaga handlingen, att beslutet måste fattas i riktiga former etc. (Jfr 
t.ex. Sundberg s. 137.) Det säger sig under sådana förhållanden självt, 

att en framställning rörande besluts överklagbarhet icke kan undvara 
en undersökning av myndigheternas partsbesked. 

Ovan gjorda anmärkningar har inskränkts i möjligaste mån för att icke 
föregripa den egentliga behandlingen av beslutstypen partsbesked. 
Avsikten har här endast varit att peka på dylika uttalandens karaktär 
av förvaltningsbeslut, vilken stundom synts något undanskymd, 

förringad eller rent av förnekad.' 

	

5.3.6 	För åtskilliga typer av partsbesked saknas fortfarande uttryckliga 

bestämmelser om överklagande. Rättsläget i överklagbarhetsfrågan är — 

som uttalas av Hellners & Malmqvist — "oklart i sådana fair.' 

	

5.3.7 	Det bakomliggande skälet till att partsbesked som utgångspunkt inte är 

överklagbara är att den enskilde i sina civilrättsliga förhållande med det 

allmänna skyddas genom det civilrättsliga regelsystemet och möjligheten 

att vid tvist med myndigheten väcka talan vid allmän domstol.' Men, det 

förekommer tveklöst fall — som det nu förevarande — där principerna för 

klassificeringen av frågor som civilrättsliga eller offentligrättsliga 

21  Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, s 30 f. 
22  Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen. Med kommentarer. 3 uppl., 2010, s 280. 
23  Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen. Med kommentarer. 3 uppl., 2010, s 280. 

D-2635404-v5 



Gernandt &Danielsson 	 28 

behöver redas ut och där det även behöver klargöras vilken omfattning en 

prövning i allmän domstol behöver ha för att prövningen ska utesluta 
förvaltningsdomstols prövning. 

	

5.3.8 	Den förvaltningsrättsliga doktrinen är också enig om att osäkerhet råder 
och meningarna om när partsbeskeden är överklagbara går isär. En annan 

sak är att enighet råder om att partsbesked inte är en beslutstyp som per 
automatik utesluter överklagbarhet (vilket förvaltningsrätten felaktigt 
utgått från). Ragnemalm är av uppfattningen att avgörande är om beslutet 
är ägnat att i inte alltför obetydlig mån påverka någons personliga eller 
ekonomiska situation, eller med andra ord besluts verkningar.' Bohlin & 

Warnling-Nerep uttrycker ståndpunkten att partsbesked, "om inget annat 
stadgas" får anses överklagbara.25  Wennergren & von Essen likaså; "en 

typ av beslut som trots avsaknaden av rättsverkningar anses överklagbara 
är myndighets s.k. partsbesked"36  Hellners & Malmqvist menar att 

frågan ligger i mer öppen dagar och uttalar bl a följande: "när det gäller 

frågan om beslut av typen partsbesked är överklagbara har meningarna 

varit delade" och "rättsläget i överklagbarhetsfrågan är oklart".27  
Strömberg & Lundell intar en mer restriktiv ståndpunkt till 

överklagbarheten och menar att, som det får uppfattas, att utgångspunkten 
förefaller vara att partsbesked inte är överklagbara annat än i vissa 

specifika fal1.28  

	

5.3.9 	De prejudikat som finns beträffande frågan om vad som utgör ett 
partsbesked avser i huvudsak fordringsfall (dvs, krav från eller mot 
myndigheten på betalning), vilket naturligtvis kan prövas i allmän 

domstol och därmed saknar betydelse. När det gäller myndigheters 
ställningstagande i andra frågor är praxis mycket tunnsådd. De få fall som 
finns avser specifika situationer som gör dem svårtillämpade. 

5.3.10 Det första är regerings beslut den 24 april 2003, dnr Ku2003/117 och 

Ku2003/191, att inte ta upp ett överklagande från ett privat museum 
rörande ett beslut från Statens historiska museer att inte låna ut vissa 

museiföremål. I målet uttalade regeringen att frågan rörde förvaltning av 
statlig egendom, vilket inte har sådana verkningar att det kan 

överklagas.29  

24  Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 uppl., 2014, s 163 f. 
25  Bohlin & Wamling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, 2 uppl., 2007, s 249. 
26  Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 6 uppl., 2013, s 429. 
27  Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen. Med kommentarer. 3 uppl., 2010, s 279 och 280. 
28  Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 26 uppl., 2014, s 62. 
29  Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen. Med kommentarer. 3 uppl., 2010, s 279 och 280. 
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5.3.11 Det andra avgörandet är RÅ 1973 ref 17, vilket avsåg barnavårds-

nämndens beslut att återkräva obehörigen uppburna barnbidrag. Beslutet 
ansågs överklagbart. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd, 
med följden att kammarrättens dom att beslutet var överklagbart stod fast. 
Regeringsrådet Petrén var skiljaktig och uttalade bl a följande: 

"Kammarrättens överklagade dom innebär att en förvaltningsdomstol 

fastslagit att återbetalningsskyldighet föreligger för klaganden 
beträffande de ifrågavarande barnbidragen. [...]. I målet är sålunda 
fråga om att ge ett partsbesked icke att skapa en exekutionstitel. 

Jag anser det vara av vikt till ledning för rättstillämpningen att, när nu 

regeringsrätten insatts i instansordningen för mål av denna art, 
regeringsrätten i en klargörande dom slår fast att förvaltnings-
domstolarnas avgörande i mål om återbetalning av barnbidrag — lika 
litet som barnavårdsnämnds och länsstyrelses beslut — utgör annat än 

en bedömning av om det allmänna har rimlig grund att göra gällande 
krav om återbetalning mot vederbörande. Kammarrättens dom, som 
kan oriktigt fattas som ett domstolsavgörande, åläggande klaganden 
en civilrättslig återbetalningsskyldighet, bör därför ändras så att det 
klart framgår att domen blott innefattar ett partsbesked återgivande 
kronans uppfattning om återbetalningsskyldigheten." 

5.3.12 Det skiljaktiga regeringsrådet ville följaktligen pröva frågan och ändra 
kammarrättens dom, just på den grunden att det var fråga om ett 
partsbesked som inte borde ha varit överklagbart. Utgången i målet kan 

därför svårligen uppfattas på annat sätt än att just partsbesked som 

utgångspunkt är överklagbara. 

5.3.13 Något annat avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen föreligger 
inte. I dylika fall finns därför ett stort behov av vägledning från Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

5.3.14 En i doktrinen helt ouppmärksammad fråga synes vara om det är ett 
partsbesked när myndighet i beslut meddelar att man tänker åberopa ett 
visst avtals bestämmelser för att avgöra en fråga vars kriterier är fastlagda 

i offentligrättslig lag. Även här finns behov av vägledning och ett sådant 
mål skulle ge Högsta förvaltningsdomstolen möjlighet att göra 

principiella och vägledande uttalande i ett flertal frågor. 

Kan en myndighet genom avtal binda sig inför framtida 

myndighetsutövning? 

5.3.15 Frågan om och i vilken utsträckning myndigheter kan välja att bedriva sin 
verksamhet med avtalsstöd i stället för författningsstöd är av stor praktisk 

och principiell betydelse. 
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5.3.16 En parallell kan dras till Skatteverkets planer på s k fördjupad 

samverkan30, Skatteverkets sedermera justering av dessa planer genom 

införandet av s.k. fördjupad dialog31, och Skatteverkets samarbetsavtal 

med revisions-, redovisnings- och skatterådgivningsorganisationer.32  

Dessa företeelser kan snarast hänföras till försök att avtala sig bort från 

uppgifter och sanktionsmöjligheter, vilket ur ett rättsstatsperspektiv får 

betraktas som mindre känsligt än försök att utvidga omfånget av sitt 

uppdrag eller sina sanktionsmöjligheter. 

5.3.17 I många fall skulle en avtalslösning säkerligen underlätta myndighetens 

verksamhet. Avtalsbrott skulle kunna påtalas i civilrättslig ordning, 

exempelvis genom hot om genomdrivande av uppsägning. 

Avtalsvillkoren skulle också kunna utformas så att varje möjlighet till 

ifrågasättande av uppsägningen skulle omintetgöras. Som påtalas av 

professor Jori Munukka i bilagd rättsutlåtande, Bilaga 1, s 5: 

"Om man utvecklar denna tanke man kunna knyta närmast all 
offentligt styrd verksamhet till avtal. Riksdagsmän skulle kunna bytas 
ut p.g.a. brott mot villkor en myndighet bestämt, domare skulle kunna 
behöva yrkestillstånd från en myndighet oberoende av 
anställningsregelverket, etc. Samma idé kan exporteras till En. icke 
offentligt styrd verksamhet. Sådana effektivitetshöjande åtgärder utgör 
givetvis kränkningar av rättsstatliga principer." 

5.3.18 Det måste alltså — ur rättsstatligt perspektiv — finnas begränsningar av 

hur, i vilka frågor, och på vilket sätt en myndighet genom avtal kan binda 

sig inför framtida myndighetsutövning. Denna fråga har Högsta 

förvaltningsdomstolen ännu inte tagit ställning till, varför rättsläget är 

högst oklart. Samtidigt är frågan av stor praktisk och principiell betydelse 

i inte minst för att denna typ av samspel mellan offentligt och privat har 

ökat i omfattning och betydelse både lokalt och genom EU-rätten. 

5.3.19 Det förevarande målet går betydligt längre än exemplet ovan med 

Skatteverkets avtal rörande informationsutbyte. Här handlar det om att 

Pensionsmyndigheten genom avtal har försökt förändra de materiella 

kriterierna för fondförvaltares civila rättigheter och sitt av 

socialförsäkringsbalken styrda beslutsfattande. 

30  Påhlsson, Fördjupad samverkan/horizontal monitoring i svensk offentligrättslig miljö, Svenskt 
Näringsliv, oktober 2012, s. 29 ff. Jfr HFD 2013 ref 48. 
31  Bernitz & Reichel, Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya 
samarbetsformer, Svenskt Näringsliv, juni 2015, s 12 ff och 20. 
32  Bernitz & Reichel, a a, s 16 ff och 20. 
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5.3.20 Frågan inrymmer också processrättsliga spörsmål. Ide fall tvist uppstår 
mellan myndigheten och den enskilde rörande avtalet dem emellan måste 
behörigheten mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol bestämmas 

Den prejudiciella frågan i dessa fall är huruvida och i förekommande fall 
i vilken utsträckning myndigheten i lagstiftningen verkligen givits 

exklusiv behörighet att "allsidigt och slutligt" pröva frågan.' Någon 
praxis från Högsta förvaltningsdomstolen i frågan finns inte, utan de 
uttalanden från högsta instans som finns har samtliga kommit från Högsta 
domstolen.34  I Högsta domstolen märks också en viss osäkerhet avseende 
hur just det förvaltningsrättsliga inslaget ska hanteras.35  Denna osäkerhet 

har beror till stor del på att lagstiftaren inte velat eller kunnat bestämma 
sig i frågan om kompetensfördelning; detta är en fråga som måste 
hanteras genom rättstillämpningen. 

5.3.21 Som också framgår i doktrinen finns det ett stort behov av att Högsta 
förvaltningsdomstolen tar ställning i frågan. Det finns därför skäl att 
meddela prövningstillstånd för att klarlägga rättsläget. 

Användande av illojal maktanvändning 

5.3.22 Det saknas också prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen som 

klargör när en myndighets, trots förekomsten av ett avtal, är av sådant 
exklusivt statlig slag och innefattar avtalsvillkor med karaktär av faktiska 
krav på den enskilde, att myndighetens beslut är överklagbara och dess 

verksamhet innefattar myndighetsutövning. I den doktrinen har 
ståndpunkten uttryckts att det i sådana fall finns anledning att anlägga ett 

annat betraktelsesätt än vid sedvanliga privaträttsliga relationer mellan 
det allmänna och enskilda, varvid utgångspunkten typiskt sett är den 

motsatta. 36  

5.3.23 Frågeställningen inbegriper i vad mån en myndighet kan disponera över 

enskilds rättigheter (rätten att delta premiepensionssystemet) genom att 
knyta materiella krav till en registreringsåtgärd och därigenom uppnå en 

effekt som man inte kunnat uppnå genom att direkt föreskriva eventuellt 
ytterligare krav. 

33  Se NJA 2006 s 401 på s 418 med ytterligare hänvisningar. 
34  Se Heidbrink, Mer om det förvaltningsrättsliga avtalet, i JT 2014/15 s 58 på s 66. 
35  Se exempelvis NJA 2012 s 498 (kompetensfördelningen mellan allmän domstol och Post- och 
telestyrelsen), NJA 1990 s 602, NJA 1994 s442 och NJA 2006 s 410 (samtliga rörande 
kompetensfördelningen allmän domstol och tillsynsmyndigheten enligt ellagen) samt 
NJA 2006 s410. 
36  Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., 1999, s 165 och Madell, 
Det allmänna som avtalspart, 1998, s 142. 
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5.3.24 Frågans vidsträckta betydelse belystes av lagstiftaren i förarbetena till 

PBL, varvid framhölls att legalitetsprincipen begränsar det allmännas 

möjligheter att inom ramen för en civilrättslig uppgörelse, förmå den 

enskilde att acceptera vissa villkor som går längre än vad det 

offentligrättsliga regelverket medger.' I förarbetena uttalades: 

"De offentligrättsliga skyddsprinciperna riktar sig främst mot 
otillbörligt agerande inom ramen för myndighetsutövning, men 
principen om illojal maktanvändning kan även komma att aktualiseras 
när en kommun disponerar över sin egendom, ingår avtal eller om 
kommunen använt sin beslutanderätt på ett otillständigt sätt. De 
regler som ger kommunen dess kompetens anger i regel också de 
gränser som rättsordningen sätter för olika typer av åtgärder. Det 
torde också stå klart att en kommun inte kan överskrida dessa gränser 
genom att använda sig av avtal. 

De begränsningar som finns för exempelvis myndighetsutövning 
skyddar inte bara medborgarna mot otillbörliga ingrepp, de kan också 
ses som regler för vad som är det bästa för samhället. Det har i såväl 
svensk som utländsk doktrin antagits att illojal maktanvändning kan 
bestå i att det allmänna använder sin maktposition för att främja ett 
visst privatekonomiskt eller fiskalt intresse. En myndighet får 
exempelvis inte ta betalt för sin myndighetsutövning såvida inte stöd 
för detta föreligger i författning Som en följd av detta räknas det 
alltså som otillbörligt att ett offentligt organ utan författningsstöd 
begär en förmån i utbyte mot myndighetsutövning. Det spelar ingen 
roll om det krävda gäller till förmån för det allmänna eller någon 
enskild 

Ett klassiskt exempel är om en ansökan om bygglov bifalls först om 
den sökande, såsom genom ett genomförandeavtal, förpliktat sig att 
ekonomiskt bidra till någon kommunal verksamhet, se t.ex. NJA 1980 
s. 1. En kommun saknar därför möjlighet att genom avtal ålägga 
motpart mer långtgående förpliktelser än vad som är möjligt enligt 
indispositiv lagstiftning. Kommunerna kan inom ramen för sin 
verksamhet hyra ut fastigheter, köpa eller sälja egendom, driva 
affärsverksamhet etc. - dvs, ägna sig åt privat verksamhet i varierande 
utsträckning. 

Kommunernas agerande med privaträttsliga medel måste emellertid 
hänföras till den offentliga förvaltningen, eftersom de företräder de 
indirekta uppdragsgivarna, medborgarna. De offentligrättsliga 
spärrarna och kontrollreglerna ska därvid garantera att verksamheten 
sköts på ett acceptabelt sätt. Dessa offentligrättsliga regler och 
principer drar upp vissa linjer av betydelse för det allmännas 
möjligheter att ingå avtal. När inget stöd ges i specialförfattningarna 
bestäms gränserna för kommunernas avtalsslutande utifrån den 
kommunala kompetensen och principen om myndigheternas "fria 
skön". 

Prop. 2013/14:126 s 255. 
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Även i dessa fall erbjuder dock läran om illojal maktanvändning ett 
visst skydd mot det allmännas möjligheter att fatta beslut som kränker 
den enskildes rättssäkerhet. Såväl legalitets-, objektivitets- som 
likhetsprincipen torde kunna innefattas i begreppet illojal 
maktanvändning, eftersom det är fråga om en form av maktmissbruk 
om det allmänna genom att sluta avtal med enskild kringgår de 
offentligrättsliga möjligheterna att förplikta den enskilde till 
motsvarande åtaganden,  oavsett om det rör sig som myndigheter eller 
kommunala församlingars beslutsfattande. 

Det är således nödvändigt att vid bedömningen av ett avtal, där det 
allmänna uppträder som avtalspart, även ta i beaktande de 
offentligrättsliga begränsningar som kan föreligga. Det 
offentligrättsliga regelverket begränsar för det första kompetensen att 
ingå avtal, genom att ett avtal för det första inte får ingås i strid med 
de lagar som styr myndighetens verksamhet. För det andra får avtal i 
vissa fall inte ingås utan lagstöd. Sålunda blir det offentligrättsliga 
regelverket och de offentligrättsliga skyddsprinciperna av betydelse 
när det gäller att bedöma rättsverkningarna av ett ingånget avtal i 
förhållande till det allmännas möjligheter att genom sin 
normgivningsrätt ensidigt ändra förutsättningarna för detta, se t.ex. 
NJA 1981 s. 269." (våra kursiveringar) 

5.3.25 Frågeställningen berörs också av professor Juri Munukka i dennes 
rättsutlåtande, vari han uttalar att (Bilaga 1, s 3): 

"En myndighet kan inte i egenskap av avtalspart utsträcka sitt 
offentligrättsliga mandat eller inskränka verkningarna av den reglering 
som den är underkastad genom att avtala till eller avtala bort uppgifter 
eller sanktionsmöjligheter av offentligrättslig karaktär." 

5.3.26 Frågan om en myndighet kan disponera över enskilds rättigheter (rätten 

att delta premiepensionssystemet) genom att knyta materiella krav till en 
registreringsåtgärd och därigenom få en effekt som man inte fått genom 
föreskriva direkt om ytterligare krav är av stor principiell betydelse. Det 

saknas, såvitt känt, helt prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen, 
varför rättsläget på området är osäkert. Det finns därför skäl att meddela 
prövningstillstånd för att klarlägga rättsläget. 

Europakonventionens tillämplighet i fråga om premiepensionssystemet 

5.3.27 Dessutom är frågan om fondförvaltares rätt att delta i premie-
pensionssystemet omfattas av Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter (EKMR) och således är överklagbart enligt 3 och 22 a §§ 
förvaltningslagen av ledning för rättstillämpningen. Frågan är av mycket 

stor betydelse i både praktiskt och principiellt hänseende, bl a med 
anledning av marknadsvärdet för de 839 aktiva fonderna i systemet år 
2016 uppgick 859,9 miljarder kronor. 
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5.3.28 Denna frågeställning inrymmer dels spörsmålet om fondförvaltares rätt 

att delta i premiepensionssystemet är en civil rättighet som omfattas av 
artikel 6.1 i EKMR, dels spörsmålet om åtgärden att återkalla 

"tillståndet" betraktas som ett ingrepp i egendomsskyddet enligt artikel 1 
i EKMR första tilläggsprotokoll om egendomsskydd. I den stats- och 
förvaltningsrättsliga doktrinen tycks enighet råda om att när förekomsten 
av ett tillstånd eller liknande koncession utgör själva grunden för enskilds 

verksamhet, vilket ofta är fallet på så sätt att verksamheten inte får 
bedrivas utan att den har godkänts av en viss myndighet — såsom fallet är 
med premiepensionssystemet — kan åtgärden att återkalla tillståndet också 
betraktas som ett ingrepp i egendomsskyddet.38  Det avgörande blir om 
det finns ett legitimt allmänt intresse att verksamheten upphör och 

åtgärden är proportionerlig; annars kan ett återkallat tillstånd utgöra en 
kränkning av konventionsskyddet.39  Se beträffande båda dessa 

frågeställningar professor Joakim Nergelius rättsutlåtande, Bilaga 5 till 
Överklagande FR. 

5.3.29 Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte tagit ställning i frågan och 
rättsläget på området är därför osäkert. Det finns därför skäl att meddela 

prövningstillstånd för att klarlägga rättsläget. 

6 	Inhibition 

6.1 	Vad gäller grunderna för yrkandet om inhibition och annat interimistiskt 
förordnande hänvisar Allra till avsnitt 10 i Överklagande FR. 

6.2 	Det förtjänar dock att upprepas att det inte finns något intresse som talar 
emot att kammarrätten beslut om inhibition. Vad Allra önskar uppnå med 
yrkandet om inhibition är inget annat än att status quo upprätthålls. 

6.3 	Ett upprätthållande av status quo innebär endast att Pensionsmyndigheten 
inte kan verkställa en försäljning av tillgångarna i fonderna. Det innebär 
inte — vilket felaktigt påståtts i viss med iarapportering — att enskilda 

pensionssparare saknar rätt att när som helst välja en annan 
fondförvaltare än Allra och således flytta pensionssparandet till andra 

fonder. Ett bifall av inhibitionsyrkandet får, med andra ord, inte till följd 
att pensionsspararnas pengar i Allras fonder blir "låsta". 
Pensionsmyndigheten har också förklarat att det i förevarande fall inte 

38  Åhman, Egendomsskyddet, 2000, s 146 if; Warriling-Nerep, Juridiska personer som bärare av 
mänskliga rättigheter — ett möte mellan näringsrätt och förvaltningsrätt, JP 2010, s 87-88; 
SOU 2010:29, s 165 och Hanqvist, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En 
kommentar, 2016, s 767. 
39  Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 uppl., 2015, s 579 ff. samt Hanqvist, Lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar, 2016, s 767. 
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föreligger någon risk att myndigheten vid inlösen inte återfår samtliga 

medel, eftersom fonderna har likvida och säljbara tillgångar. 

6.4 	Samtidigt är Pensionsmyndighetens beslut mycket ingripande och 
verkställighet kan ställa till skada som är svår eller omöjlig att reparera. 
Beslutet innebär nämligen att Allra tvingas lösa in alla 

Pensionsmyndighetens så kallade fondandelar i fonderna, vilket också 
framgår av beslutet. Det får till följd att samtliga tillgångar i fonderna ska 
säljas och att likviden ska återbetalas till Pensionsmyndigheten. 
Konsekvensen är att cirka 102 000 svenska pensionssparares tillgångar — 
uppgående till ett värde om cirka 16 miljarder kronor — ska säljas. 

6.5 	Vad saken handlar om är att Pensionsmyndigheten redan har avregistrerat 
Allra, vägrar införa Allra och dess Fonder i registret, redan stängt ute 

Allra från premiepensionssystemet samt redan lagt en inlösenorder — en 
order om att alla dess fondandelar ska säljas, se Pensionsmyndighetens 
yttrande till förvaltningsrätten (förvaltningsrättens aktbilaga 19). Detta 

innebär dels att Allras kundstock kommer att utraderas, dels att det under 
luxemburgsk rätt blir aktuellt att sätta fonderna under tvångsförvaltning 
i syfte att likvidera dessa. 

6.6 	Allra menar att det, utan minsta tvekan, föreligger en ovisshet om den 
slutliga utgången i målet. Som utvecklas i det följande med rikligt 

rättskällestöd ska verkställighet då stoppas om utgången i målet framstår 

som oviss, vilket är det relevanta kriteriet att beakta vid bedömning av om 

inhibition ska beslutas.' 

* * * 

Olof Malmberg 

40 Se särskilt RÅ 1990 ref 82 och RÅ 1998 not 93. 
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Bilaga 	 

Jag har av advokaten Marcus Johansson ombetts att avge min bedömning av frågor i 

anslutning till myndighetsåtgärder av den svenska Pensionsmyndigheten riktade mot Allra 

Asset Management S.A. med säte i Luxemburg. Jag inkommer i anledning härav med 

följande 

UTLÅTANDE 

UPPDRAG OCH MATERIAL 

Uppdraget har fått utföras under tidspress. Jag har inte fått i uppdrag att bedöma huruvida 

Allra Asset Management S.A., härefter Allra, förbrutit sig mot några regler. 

Jori Munukka 

professor 

Centralvägen 34 	 08-16 20 64 

183 57 Täby 	 073-209 61 07 

jori.munukka@juridicum.su.se  



Utöver tre telefonkontakter om cirka en halvtimme vardera där omständigheter beskrivits 

har jag fått del av 

• Samarbetsavtal, fastställt 990617, justerat 990928, 

• General Terms and Conditions for co-operation between the Swedish Pensions 

Agency and Fund Managers, 01/01/2015, 

• Co-operation agreement, undertecknat 2015-05-20 och 2015-05-22, 

• Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare, 

2015-01-01 

• Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare, 

2016-10-01, 

• Anvisningar till samarbetsavtalet. Information till fondförvaltare inför skitande av 

anmälan och fonder, 2016-10-01, 

• Pensionsmyndighetens meddelande till Allra om köpstopp, 2017-02-14, 

• Pensionsmyndighetens offentliga meddelande om köpstopp, 2017-02-14, 

• Pensionsmyndighetens brev till fondsparare, "Information om köpstoppade 

fonder", odaterat, 

• Allras svar på Pensionsmyndighetens frågor, "Avseende: Pensionsmyndighetens 

begäran om uppgifter kring Allra Asset Management S.A.'s fonder", °daterat, 

• Pensionsmyndighetens skrivelse till Allra, "Ytterligare frågor med anledning av 

Pensionsmyndighetens utredning", 2017-02-14, 

• Allras svar på Pensionsmyndighetens frågor, "Ytterligare svar med anledning av 

Pensionsmyndighetens utredning", 2017-02-27, 

• Professor Joakim Nergelius utlåtande, 2017-03-16, 

• Pensionsmyndighetens beslut om avregistrering 2017-03-16. 

Advokaten Marcus Johansson har bett om min bedömning av följande frågor: 

1. Kan Pensionsmyndigheten ur ett civilrättsligt perspektiv åberopa det s.k. 

Samarbetsavtalet till grund för beslut om s.k. köpstopp för Allras fonder inom ramen för 

premiepensionssystemet, avregistrering av Allra som förvaltare inom premiepensions-

systemet eller liknande ingripanden? 
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2. Oberoende av svaret på den första frågan: Om Samarbetsavtalet skulle anses ge 

Pensionsmyndigheten någon slags ingripandebefogenhet, kan Allra framställa 

invändningar häremot på avtalsrättslig grund? 

Min anställning som professor i civilrätt har särskild inriktning mot allmän förmögenhetsrätt, 

med visst ansvar för fastighetsrätt. Min forskning och övriga yrkesverksamhet fokuserar 

därför på förmögenhetsrätt och fastighetsrätt, om än med regelbunden kontakt med 

offentlig rätt inom bl.a. finansmarknadsrätt och konsumenträtt, och jag har snart 20 års 

erfarenhet av statlig anställning. Uppdraget nödvändiggör att jag emellanåt träder utanför 

förmögenhetsrätten. 

BEDÖMNING 

1. 	Några utgångspunkter 

Det allmänna som helhet kan i de flesta avseenden betraktas ha intagit juridisk personlighet, 

och delar av det allmänna likaså. Avtalsvillkor uppställda mellan det allmänna och 

näringsidkare kan underkastas marknadsrättslig kontroll, även om avtalet inte kan hänföras till 

näringsverksamhet, 1 § 2 st. lagen (1984:292) om avtal mellan näringsidkarea Det allmänna 

intar dock på många sätt en särställning. Det allmänna har inte samma friheter som enskilda. 

Ett övergripande krav på saklighet gäller och ett offentligt organ ska verka inom de ändamål 

för vilka det inrättats. Handlande som ligger utanför organets uppdrag ska inte förekomma. 

En myndighet kan inte i egenskap av avtalspart utsträcka sitt offentligrättsliga mandat eller 

inskränka verkningarna av den reglering som den är underkastad genom att avtala till eller 

avtala bort uppgifter eller sanktionsmöjligheter av offentligrättslig karaktär. 1 det förra fallet 

skulle de stränga kraven på meddelad normgivningsdelegation i 8 kap. regeringsformen annars 

Jfr Munukka J., Lag (1984:292) om avtal mellan näringsidkare, Karnov Lagkommentarer, databasen Karnov 

per 2016-01-01, not 2 med hänvisningar. 

3(15) 



kunna kringgås av myndigheterna. Hur pass angeläget eller lämpligt det i övrigt än vore med 

sådana rättsliga instrument förutsätts riksdagsbeslut. De skulle stå i strid med svensk 

förvaltningstradition, och oftast med grundlag och ibland EU-rätt. Traditioner kan givetvis 

överges eller förändras, men en sådan utveckling måste ha stöd i lag och vara förenlig med 

grundlag, åtminstone så länge traditionen påkallar respekt för dessa normer. 

Enligt direktivet om kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, UCITS, ska inte annan 

än "de behöriga myndigheterna" i fondförvaltarens hemmedlemsstat göra en prövning vid 

auktorisation och vid sin tillsyn.z Tillsynen ligger alltså på myndigheten där förvaltaren har sitt 

säte. 

Den nu nämnda principen om hemlandstillsyn i UCITS innebär, som jag tolkar 

bestämmelserna, att hemmedlemsstatens myndigheter ska reglera och utöva tillsyn över 

fondförvaltarens verksamhet och beteende. Värdmedlemsstaten har en plikt att låta 

fondförvaltaren verka så länge förvaltaren upprätthåller tillstånd i sin hemlandsstat. 

Värdstater får föreskriva informationsregler, art. 94.1 a UCITS, men endast hemstater utövar 

tillsyn inom direktivets tillämpningsområde, art. 108.1. Endast i undantagsfall får behörig 

myndighet i värdlandet vidta åtgärder, se art. 108.5. Behörig myndighet såvitt gäller Sverige är 

dock, såvitt jag förstår, Finansinspektionen, inte Pensionsmyndigheten. Såvitt bekant har 

"berörda myndigheter" i Allras hemlandsstat inte ingripit mot Allra och än mindre återkallat 

Allras tillstånd före Pensionsmyndighetens beslut. 

Man kan jämföra med fastighetsmäklarbranschen. Sedan drygt 20 år finns statlig tillsyn över 

området. Utvecklingen av det offentligrättsligt präglade begreppet god fastighetsmäklarsed 

sker i ett dialektiskt förhållande mellan branschens faktiska sed, Fastighetsmäkiarinspek-

tionens beslut om att anmärka på mäklares beteende och förvaltningsdomstols överprövning 

av ifrågasatta beslut av Fastighetsmäklarinspektionen. Det vore ju för övervakningens skull 

mycket effektivare om myndigheten för rätt att bedriva verksamhet kunde kräva avtal med 

fastighetsmäklarna. Avtalsbrott skulle ju då kunna påtalas i civilrättslig ordning, dvs. genom 

Dir. 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva 

investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). 
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hot om och genomdrivande av uppsägning. Avtalsvillkoren skulle ju också kunna utformas så 

att varje möjlighet till ifrågasättande av uppsägningen skulle kunna omintetgöras. Om man 

utvecklar denna tanke skulle man kunna knyta närmast all offentligt styrd verksamhet till avtal. 

Riksdagsmän skulle kunna bytas ut p.g.a. brott mot villkor som en myndighet bestämt, domare 

skulle kunna behöva yrkestillstånd från en myndighet oberoende av anställningsregelverk, etc. 

Samma IM kan exporteras till f.n. Icke offentligt styrd verksamhet. Sådana effektivitetshöjande 

åtgärder utgör givetvis kränkningar av rättsstatliga principer. 

Utan ansträngning har jag den senaste tiden fått del av kritik via media mot den aktuella 

fondförvaltaren. Upprördheten i media är stor. Jag saknar anledning att utforska om den är 

berättigad och skulle den vara det är det illa. Men upprördhet får inte utvecklas till ett ad hoc-

verktyg för kringgående av rättsstatlighet. Samma stränga eller veka regelverk ska gälla för 

alla. En opassande aktör ska lyda under samma regler som de passande. Om regelverket inte 

förmår att leverera det önskade resultatet måste regelverket ändras, och inte överträdas eller 

kringgås. 

2. 	Utgör Samarbetsavtalet ett avtal och utgör Pensionsmyndighetens allmänna villkor 

avtalsinnehåll? 

Mitt uppdrag avser civilrättsliga frågeställningar. En sådan civilrättslig frågeställning är enligt 

mitt förmenande huruvida det regelverk som fondförvaltarna ska underkasta sig kan 

klassificeras som avtalsgrundat. I 64 kap. 19 § 2 socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, anges 

att en förutsättning för att en överföring från allmänt förvaltade pensionsmedel till en privat 

fondförvaltare är att ett samarbetsavtal har slutits med myndigheten.3 Därjämte uppställs 

vissa krav på åtaganden från förvaltarens sida. Åtagandet om att lämna information enligt 64 

kap. 19 § 3 SFB ska ske mot pensionsspararna och åtagandena enligt 4-6 ska ske mot 

Här vore en lagstiftningsåtgärd angelägen. Det finns ju subjekt som ännu inte har några pensionsmedel att 

"överföra" och subjekt som inte har sina medel i statlig förvaltning, även om det senare var fallet vid 

regelverkets införande för snart 20 år sedan. 
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myndigheten.4 Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 3 § i den upphävda lagen (1998:674) om 

inkomstgrundad ålderspension. 

Upplysningarna om samarbetsavtalet är knapphändiga i förarbetena.s Det anges att rutiner för 

fonders upphörande och sammanslagning bör regleras i samarbetsavtalet,6 liksom hur 

överföringar från statligt förvaltade medel till förvaltarna bör gå tilla Det anges att avtalet 

syftar till att vara inriktat på att lösa praktiska frågor samt prisfrågor. 

"Fondförvaltarna skall ... sluta avtal med myndigheten om det praktiska samarbetet och om 

priset för förvaltartjänsten ...."s 

"Förvaltaren måste också ingå ett avtal om det praktiska samarbetet med myndigheten. Avtalet 

skall bestämma rutiner för överföring av information och medel mellan parterna. I avtalet mellan 

Premlepensionsmyndigheten och förvaltaren skall också tas in en eventuell överenskommelse om 

reducering av priset på förvaltartjänsten (se avsnitt 20.2). Avtalet benämns samarbetsavtal. Även 

när det gäller prisreduktion på förvaltartjänsten bestämmer myndigheten de krav som skall gälla för 

förvaltarnas tillträde till systemet. Det görs efter en intresseavvägning som beskrivs i den allmänna 

motiveringen."9 

Angående prisfrågorna framgår av 64 kap. 19 § 6 SFB att priset för tjänstetyperna förvaltning 

respektive förvaring årligen ska redovisas till myndigheten, så i den delen behövs inte något 

avtal. Uttrycket praktiskt samarbete framstår som ett uttryck för tekniska praktikabiliteter och 

hanteringsfrågor: Under vilka förutsättningar kontakt ska tas med myndigheten, inom vilken 

tid, i vilket format, etc. 

4 	Prop. 1997/98:151, Inkomstgrundad ålderspension, m.m., s. 723 if. 

s 	Jfr SOU 1997:131, Lag om premiepension, s. 65 och 144, Prop. 1997/98:151, s. 408 och 724, SOU 

2005:114, Socialförsäkringsbalk, s. 281, 739 if. och 1031 och prop. 2008/09:200, Socialförsäkringsbalk, s. 

6 

502. 

SOU 1997:131, s. 65. 

7 SOU 1997:131, s. 144. 

a Prop. 1997/98:151, s. 408. 

9 Prop. 1997/98:151, s. 724. 
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Ett avtal brukar bygga på ömsesidig vilja. Ett avtals innehåll ska uppfattas i enlighet med 

parternas vilja. Pensionsmyndigheten lär emellertid i detta fall ha kontraheringsplikt och 

därmed inte ha något utrymme för att avstå från att ingå avtalet, utan endast en möjlighet att 

göra en bedömning av huruvida de rättsliga förutsättningarna för en fondförvaltares inträde i 

premiepensionssystemet föreligger. Det faktum att en part har kontraheringsplikt innebär 

emellertid inte i sig att relationen inte skulle betraktas som ett avtal, jfr 3 kap. 1 § och 11 kap. 

1 § försäkringsavtalslagen (2005:104). En fondförvaltare har heller inte något Val att avstå från 

att avtala, om den vill att fonden ska kunna förmedlas inom ramen för premiepensions-

systemet. Inte heller en parts reella avsaknad av möjlighet att påverka avtalsinnehållet 

utesluter att relationen ska betraktas som ett avtal. Denna företeelse är känd som s.k. 

adhesionsavtal, anslutningsavtal, som innebär att valet endast ligger i att delta eller avstå, inte 

i villkorsförhandlingao Någon avtalsförhandling kan inte ske, utan,  synpunkter får i stället 

beaktas inom ramen för ett remissförfarande eller genom spontant inkomna synpunkter från 

aktörer i branschen. Varje förvaltare måste underkasta sig de villkor som myndigheten vid var 

tid uppställer. Utrymme att beakta endera partens uppfattning om resultatet av 

avtalsförhandlingarna måste helt och hållet saknas. Förvaltarna måste till följd av 

förvaltningsrättsliga principer få konkurrera på lika villkor. Till detta kommer att 

Pensionsmyndigheten har ensidig ändringsrätt. Relationen bygger i grunden på en 

koncessionstanke, dvs, på krav på myndighetstillstånd, som inte ens huvudsakligen placerats i 

händerna på Pensionsmyndigheten, utan hos Finansinspektionen eller motsvarande utländsk 

tillsynsmyndighet inom EES-området. Samarbetsavtalet får då mera karaktär av att vara 

myndighetsföreskrifter. Det är sammantaget inte utan besvär att betrakta relationen mellan 

myndigheten och respektive förvaltare som ett avtal. 1 lag, 64 kap. 19 § 2 SFB, förutsätts dock 

ingående av ett samarbetsavtal mellan Pensionsmyndigheten och varje enskild förvaltare, så 

det finns lagstöd för själva samarbetsavtalet som sådant. Men samarbetsavtalet saknar 

åtskilliga vanligen förekommande element hos avtal. Om avtalets innehåll hade begränsat sig 

till vad som klart faller utanför myndighetsutövning skulle problemet vara mindre, men med 

en befogenhet att meddela köpstopp, redan det en ingripande åtgärd dels till följd av minskad 

jo 	Se t.ex. Bernitz U., Utvecklingen mot en standardavtalsrätt. I. Standardavtalen i rättstillämpningen, SvJT 

1972 s. 404, och Bernitz U., Standardavtalsrätt, 8 u. Stockholm 2013, s. 17. 

7(15) 



omsättningsmöjlighet, dels till följd av goodwillförlust, och avregistrering jämte hävning av 

samarbetsavtalet, blir avtalskaraktären tveksam. n Det är naturligt att sådana bestämmelser är 

underkastade inte enbart avtalsrättsliga regler utan även regler inom den offentliga rätten. 

Vad som ligger bakom den svenska lagstiftarens önskemål att använda avtalsterminologi kan 

inte utläsas av förarbetena, eftersom detta överhuvudtaget inte diskuteras, men det ligger 

nära till hands att anta att det beror på lagstiftarens anvisning om att avtalet skulle omfatta 

"det praktiska samarbetet". Svensk förvaltningstradition ger inte myndigheten, med 

åberopande av förarbetsuttalanden om "det praktiska samarbetet", tillräckligt författnings-

stöd för att uppfinna sin egen sanktionsarsenal. Baserat på det nu sagda utgår jag från att vårt 

rättssystem inte medger detta, och kommer i detta yttrande fortsätta att göra så. 

I samarbetsavtalsdokumentet från 1999 föreskrevs att det för avregistrering skulle krävas att 

fonden inte längre uppfyllde kraven till följd av ändringar i lagstiftning eller samarbetsavtalet 

(§ 3.1) eller att fondförvaltaren önskade att avregistrering skulle ske (§ 3.3). 

Avregistreringsgrunderna har utökats 2015 respektive 2016. I nuvarande lydelse, § 6.4, 

föreligger bl.a. befogenhet hos Pensionsmyndigheten att avregistrera en fond som 

Pensionsmyndigheten bedömer inte vara lämplig att vara registrerad i premiepensions-

systemet. Således är måttstocken vag. Den är också subjektiv i den meningen att 

Pensionsmyndighetens bedömning avgör, och inte huruvida fonden på grundval av objektiva 

kriterier är lämplig eller inte. 

Det bör alltså i rättslig ordning prövas om avtalets bestämmelser av sanktionskaraktär kan 

anses utgöra avtalsinnehåll. 

Också vissa av bedömningsnormerna bör prövas. I § 6.5 i samarbetsavtalet från 2016 och de 

tillhörande anvisningarna anges ett lämplighetskrav, dvs, som går utöver formella 

behörighetskriterier för att delta i premiepensionssystemet. Det anges också att kraven på 

lämplighet ställs högt för att tillförsäkra ett gott konsumentskydd. 

    

 

n Jfr Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 20. 

    



Högt ställda krav på förvaltarens lämplighet för att åstadkomma ett gott konsumentskydd 

framstår som utmärkt, och inte minst på området för investerarskydd, och ligger i linje med 

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, MiFIDA2 MiFID 11,13 lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till 

konsumenter. Något korrekt lagstöd för lämplighetskravet förefaller dock inte att finnas i detta 

fall, jfr 5 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder angående riskspridning. 

1 § 11 i samarbetsavtalet och i 3.1-3.2 nämnda anvisningar införs konceptet god sed på 

premiepensionsområdet. Förvaltaren anges ha bevisbördan för att handlandet överensstämt 

med god sed. Förvaltaren ska också presumeras ha samröre med annan aktör som 

myndigheten misstänker samröre med förvaltaren. 

Dessa regler utgör instrument som är stränga mot förvaltarna. Lagstöd torde erfordras, men 

jag har inte kunnat hitta sådant. 

3. 	Avtalsrättslig bedömning 

3.1 Allmänt 

Under detta avsnitt analyseras den eventualiteten att samarbetsavtalet och de villkor som 

ursprungligen och senare anknutits till detta inte bör betraktas ur annat än rent avtalsrättsligt 

perspektiv, även om jag personligen ställer mig frågande till detta, oberoende av vad som 

läggs den enskilde fondförvaltaren till last. 

3.2 	Lindrigare tvång 

29 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 

AvtL, följer att rättshandlingar framkallade genom lindrigare tvång än sådant grovt tvång 

12 	Dir. 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument. 

13 	Dir. 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument. Ännu inte 
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(råntvång) som avses i 28 § AvtL också är ogiltiga. Definitionen av lindrigare tvång är vag. 

Tvånget ska ha varit lindrigare än det som anges i 28 § eller vara mindre akut, tvångsmedlen 

behöver inte ha varit olagliga i sig men tvångsmedelsanvändningen ska framstå som 

rättsstridig. Följden av att en rättshandling framkallats genom sådant tvång är att 

rättshandlingen inte är gällande. I detta ligger ett kausalitetskrav mellan tvång och 

rättshandling, som i lagtexten uttryckts med "att rättshandlingen framkallats genom 

rättsstridigt tvång". 

29 § Avd aktualiseras särskilt vid oförmånliga onerösa avtal. Något generellt krav på att 

avtalsinnehållet ska vara oförmånligt uppställs dock inte, till skillnad mot ocker enligt 31 § 

AvtL. När tvångsutövaren använt lagenliga tvångsmedel kan rättsstridighetskravet förutsätta 

uppkomsten av obehöriga förmåner för tvångsutövaren. Naturligtvis kan även framtvingande 

av benefika avtal, benefika skuldebrev och benefika borgensåtaganden komma ifråga. Att ett 

framtvingat avtal objektivt är förmånligt för den tvungne, även om förmånligheten som sådan 

kan utgöra en indikation på att det inte varit fråga om tvång, kan inte bota den ogiltighet som 

är en följd av tvånget. Exempel härpå är en ofrivillig försäljning till ett högt pris eller ett 

ofrivilligt köp till lågt pris. Det kan även vara fråga om rättshandlingar utan någon ekonomisk 

belastning, t.ex. att den tvungna förmås säga upp häva ett avtal. 

Tvånget måste vara rättsstridigt för att rättshandlingen ska vara ogiltig. Vid grovt tvång är det 

klart att rekvisitet är uppfyllt. För att konstatera lindrigare tvång är det emellertid inte lika 

enkelt. En åtgärd kan vara laglig, men det kan vara rättsstridigt att vidta eller hota om den 

lagliga åtgärden för att därigenom framtvinga en rättshandling. Varje åtgärd eller hot om en 

åtgärd är givetvis inte rättsstridig. Härmed avses närmast att tvånget ska vara otillbörligtm 

Något krav på att tvånget ska vara straffbart uppställs inte. 

"För att en rättshandling skall vara ogiltig på grund av tvång förutsättes, att det använda tvånget 

varit rättsstridigt. Detta är fallet, icke blott om de använda tvångsmedlen i och för sig varit 

14 	Hov J. & H0gberg A.-P., Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, s.361 
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rättsstridlga, utan även då någon medelst hot att företaga en åtgärd, vartill han är berättigad, 

tilltvingat sig obehöriga förmåner."is 

Myndighets hot om att inte lämna tillstånd som annars skulle ha lämnats, eller i vart fall inte 

skulle gjorts beroende av rättshandlingens företagande, kan innebära lindrigare tvång. 

NJA 1980 s. 1: En kommun hade krävt att två ägare till var sin grannfastighet, vilka båda ingick ett 

och samma exploateringsavtal med kommunen, skulle åta sig solidariskt ansvar för vardera ägarens 

förpliktelser. En av ägarna hade därefter inte uppfyllt sina förpliktelser, och kommunen hade då 

begärt skadestånd, avtalat vite, anslutningsavgifter m.m. av fastighetsägarna solidariskt, trots att 

den ena fastighetsägaren hade fullgjort sina förpliktelser. Kravet hade uppställts som förutsättning 

för bygglov. HD fann att kommunen tillförsäkrat sig åtaganden som gick längre än vad 

byggnadslagstiftningen medgav, i vart fall avseende det solidariska ansvaret. Detta ansågs innebära 

att kommunen hade utövat rättsstridigt tvång enligt 29 §, varför det solidariska ansvaret inte skulle 

kunna göras gällande. 

Härav följer att krav som ställts vid bl.a. myndighetsutövning som inte är lagligen grundade 

inte kan göras gällande. Några krav som kan ifrågasättas är följande: 

- Efterlevnaden av kravet på lämplig fond, eftersom detta ska prövas av 

hemlandsstatens berörda myndigheter och därmed står i direkt strid med lag, jfr 1 kap. 

6 § 1 st. 2 och 4 st. lagen (2004:46) om värdepappersfonder och eftersom stränga 

påföljder knutits till kravet, vilka i sig saknar erforderligt lagstöd. 

- Kravet på god sed på premiepensionsområdet, eftersom det saknar stöd i lag och 

stränga påföljder utan stöd i lag knutits till detta krav. 

- Bevisbördeomkastningar avseende samröre med annan aktör respektive efterlevnad 

av god sed samt procedurregeln om att Pensionsmyndighetens bedömning är exklusivt 

bevismedel ifråga om en fonds lämplighet, eftersom detta saknar stöd i lag eller står i 

direkt strid med lag. 

is 	Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lag om 

avbetalningsköp m.m. avgivna den 31 jan. 1914 av därtill utsedda kommitterade, Stockholm 1914,s. 124. 



3.3 	Oskäligt utövande av ensidig bestämmanderätt m.m. 

Avtalsvillkor som ger en part en avgörande fördel i någon grundläggande fråga i 

avtalsförhållandet riskerar att ifrågasättas. Det kan vara fråga om en rätt att ensidigt 

bestämma avtalets innehåll eller något annat relevant förhållande, t.ex. att ensidigt bestämma 

om fel begåtts av parten själv eller av motparten, att ensidigt bestämma om någon eller vilken 

rätt till påföljd som motparten kan tillerkännas, eller en rätt att utse en majoritet bland 

skiljemän i ett skiljeförfarande. Ett överdrivet nyttjande av en rättighet kan betecknas som 

rättsmissbruk. Effekterna därav kan vara att avtalet ska tolkas så att den som uppställt den 

ensidiga rätten ändå inte kan komma att få utöva den, NJA 2005 s. 142, eller att en jämkning 

av villkoret ska ske med stöd av 36 § AvtL, vanligen genom att helt lämna det utan avseende. 

Även ensidiga bedömningsklausuler kan ifrågasättas med stöd av 36 § AvtL. I NJA 1994 s. 712 

III godtogs inte försäkringsvillkoret om försäkringsbolagets bedömning som ensidigt avgörande 

för förekomsten av försäkringsfall (som avsåg frågan huruvida den försäkrade stod till 

arbetsmarknadens förfogande, vilket ansågs vara fallet), och i NJA 2009 s. 408 godtogs inte 

försäkringsbolagets val av ersättningsmetod. 

Det faktum att ett avtal är ingånget med en myndighet eller allmänt organ utesluter givetvis 

inte möjligheten att pröva dess skäligheta6 I NJA 1998 s. 390 lämnades en ansvarsbegränsning 

meddelad i författning utan avseende. Ansvarsbegränsningen gällde till förmån för det statligt 

ägda Posten AB och avsåg förhållanden före postverkets privatisering. I NJA 1994 s. 359 

skedde jämkning till förmån för en kommun. Ett fabriksföretag hade 1954 överlåtit sina 

vattentäkter och va-ledningar till kommunen. Ett av villkoren var att vissa angivna fastigheter 

skulle vara befriade från anslutnings- och brukningsavgifter för vatten för all framtid. 

Kommunen ansökte hos Statens va-nämnd om fastställande av va-avgifter fr.o.m. 1988 för de 

berörda fastighetsägarna. En fastighetsägare ifrågasatte detta. HD jämkade klausulen om 

avgiftsbefrielse så att befrielse skulle fortsatt löpa så länge fastighetsägaren bebodde 

fastigheten. I RH 14:80 jämkades ett avtal till nackdel mot kommun. 

16 	Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, m.m., s. 113 f. och Grönfors K., Begränsningar hos avtalet som styrmedel, i 

Festskrift Sveriges Advokatsamfund, Stockholm 1987, s. 217 if. 
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Det faktum att avtalsvillkoren ansluter till lagstiftning eller annan författning utgör inte 

heller ett absolut hinder mot jämkning av villkoren.17 Lagar kan givetvis inte ändras av 

domstolar som inte givits en sådan konstitutionell ställning. Däremot kan tillämpningen av lag 

och annan författning modifieras så att ett annat resultat kan uppnås än vad som skulle följa 

av författningstexten. I mångt och mycket kan en sådan operation ske med hjälp av 

lagtolknings- och lagtillämpningstekniker som restriktiv och extensiv tolkning samt analogi-

och reduktionsslut. Sådana tekniker är lämpliga när ändamålet med en tillämpning enligt 

ordalydelsen skulle förfelas. När domstolen vill åstadkomma en tillämpning som kommer i 

konflikt med lagtextens ordalydelse, utan att denna kan förklaras av ändamålet hos 

bestämmelsen eller regleringen i stort, blir det emellertid mera problematiskt. 

I nyssnämnda NJA 1998 s. 390 jämkades vad som formellt utgjorde författning. JustR Håstad 

ifrågasatte i sitt tillägg till NJA 2010 s. 467 om inte 2010 års avgörande kunde uppfattas så 

att en lagbestämmelse jämkats. I NJA 2011 s. 67, p.11 uttalade HD: "Det sagda ligger väl i 

linje med att 36 § avtalslagen i fråga om avtalsinnehåll är ett fundamentalt yttersta och 

tvingande rättsskydd för den enskilde avtalsparten. Här kan också erinras om att jämkning av 

ett avtalsvillkor som flutit in i avtalsförhållandet på grund av en dispositiv lagregel inte kan 

anses utesluten". Om det är möjligt att jämka avtalsvillkor som endast upprepar dispositiva 

lagregler måste det i konsekvensens namn vara möjligt att jämka motsvarande lagregler när 

någon upprepning av dessa inte har skett i avtalet. 

Den aktuella ensidiga ändringsrätten har utövats på ett sätt som kan angripas med stöd av 

36 § AvtL. Införandet av bedömningskriterier, förpliktelser och bevisregler till nackdel för 

den enskilde som inte grundas på lag kan gemensamt eller var för sig medföra jämkning. 

Oskäligt nyttjande av en rättighet kan också neutraliseras med hjälp av en restriktiv tolkning, 

där rättssäkerhetsgarantier läses in i rättighetsutövandet. 

17 	Jfr SOU 1974:83, Generalklausul i förmögenhetsrätten, s. 142 med not 1. Håstad T., Rättstillämpning i strid 

mot lag, Vänbok till Axel Adlercreutz, Lund 2007, s. 167 if., och Ingvarsson T., Allmänna råd och jämkning 

av borgensåtaganden, SvJT 2008 s. 868 f. Jfr även NJA 1987 A 2. 
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l den aktuella situationen kan åtskilligt åberopas till stöd för jämkning eller åsidosättande av 

avtalsvillkor. Sanktionsmöjligheterna är mycket stränga. De har tillgripits utan att beslutet 

motiverats på tydligt sätt. Bedömningsnormerna god sed och fondens lämplighet är vaga och 

saknar anknytning till en upparbetad förståelse för deras innebörd. Bedömningsnormen 

fondens lämplighet anknyter helt subjektivt till avtalsskrivarens ensidiga bedömning, utan 

anknytande objektiva fakta. Ändringsrätten, som tillämpats, är helt ensidig, och den har 

kommit till bruk för att införa de nämnda stränga sanktionerna, vilka ska tillämpas på 

grundval av de nyss nämnda vaga och subjektivt avfattade normerna. Därtill kommer de 

ovannämnda bevis- och procedurreglerna, vilka alla är långtgående inskränkningar i 

förhållande till dispositiv avtalsrätt och förvaltningsrättsliga principer. De nyinförda 

avtalsnormerna saknar lagstöd och står i strid med grundläggande förvaltningsrättsligg 

principer. Om de ändrade villkoren fr.o.m. 2015-01-01 ska anses utgöra del av avtalet, måste 

de jämkas eller lämnas helt utan avseende. 

4. 	Slutsatser 

1. Kan Pensionsmyndigheten ur ett civilrättsligt perspektiv åberopa det s.k. 

Samarbetsavtalet till grund för beslut om s.k. köpstopp för Allras fonder inom ramen för 

premiepensionssystemet, avregistrering av Allra som förvaltare inom premiepensions-

systemet eller liknande ingripanden? 

Nej. En myndighet kan inte vidga sin beslutskompetens inom sitt myndighetsuppdrag 

genom att avtala till sig detta. Trots att villkoren fått formen av avtal kan de inte göras 

gällande, i vart fall på den grunden att tilltvingandet av sådana villkor har utgjort tvång 

enligt 29 § Avtl.., eftersom villkoren överskrider förutsättningarna för registreringsbesluts 

meddelande och registrerings vidmakthållande. 

2. Oberoende av svaret på den första frågan: Om Samarbetsavtalet skulle anses ge 

Pensionsmyndigheten någon slags ingripandebefogenhet, kan Allra framställa 

invändningar häremot på avtalsrättslig grund? 



Ja. Vid sidan av 29 § AvtL kan Allra åberopa rättsfiguren rättsmissbruk för att komma till 

rätta med den rättsutövning som Pensionsmyndigheten tillgripit, vilket bör medföra att 

den skenbara rätt som myndigheten haft inte kan tillämpas på det aktuella sättet. I linje 

härmed, och även som självständig grund, kan Allra åberopa att avtalsvillkoren är 

oskäliga i den mening som avses i 36 § AvtL, redan på grundval av sin avfattning men 

också — uppenbart —till följd av det resultat som deras tillämpning har lett till. 

Stockholm 2017-03-20 
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