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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion 
för Statens tjänstepensionsverk 
Utfärdad den 14 juni 2018 

Regeringen föreskriver att 2, 2 a, 3 och 10 a §§ förordningen (2007:832) 
med instruktion för Statens tjänstepensionsverk1 ska ha följande lydelse. 

2 §2    Myndigheten ska 
1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliv-

ersättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar, 
2. svara för matrikelföring av dem som omfattas av statliga tjänste-

pensionsbestämmelser, 
3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de

statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens 
åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas och 

5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och
förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänste-
pensioner m.m. 

2 a §3    Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa statistik avseende 
de statsanställdas utgående förmåner inom myndighetens ansvarsområde. 
Redovisningen ska omfatta kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stöd-
kompetens. Den individbaserade statistik som ingår i statistikrapporten ska 
vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

3 §4    Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde utföra 
uppdragsverksamhet åt en statlig myndighet. 

Myndigheten får även utföra uppdragsverksamhet åt någon annan än en 
statlig myndighet om den som uppdraget avser har en nära anknytning till 
statlig verksamhet och de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensions-
bestämmelserna utgör eller liknar de statliga tjänstepensionsbestämmel-
serna.  

10 a §5    Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 §, 
besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.  

Avgifterna ska bestämmas med det ekonomiska mål som regeringen 
uppställt för verksamheten. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:561. 
2 Senaste lydelse 2010:561. 
3 Senaste lydelse 2010:561. 
4 Senaste lydelse 2011:1154. 
5 Senaste lydelse 2011:1154. 
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SFS 2018:1137 
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018. 

På regeringens vägnar 

ARDALAN SHEKARABI 
Magnus Bengtson 
(Finansdepartementet) 
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