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Remissvar – Förslag till förändringar i lagen (2006:647) 
om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet och förordningen 
(2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet samt prome-
morian Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet 

Enligt förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden 
utför Kammarkollegiet kansligöromål åt fonden enligt avtal mellan fon-
den och kollegiet. Enligt avtalet sköter Kammarkollegiet också fondens 
kapitalförvaltning inom de ramar som fondens styrelse fastställer. 

SSM:s förslag till författningsändringar 

Kammarkollegiet stödjer förslagen till författningsändringar. Kollegiet 
vill samtidigt betona utgångspunkten för resonemangen i SSM:s rapport 
dvs. att det behövs en helhetssyn på tillgångar och skulder i 
finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. Mot den bakgrunden föreslås i rapporten bl.a. att målen för 
förvaltningen av Kärnavfallsfonden preciseras och anknyts till 
utvecklingen i hela finansieringssystemet, inte bara till utvecklingen av 
fondkapitalet. Kollegiet, som instämmer i SSM:s bedömning, anser att 
det är angeläget med ett snabbt ställningstagande från statsmakterna i 
denna fråga. Oklarheter om målen för kapitalförvaltningen kan leda till 
onödiga risker i finansieringssystemet som helhet, som t.ex. mismatch 
mellan tillgångar och skulder. 

När det gäller övriga förslag till författningsändringar har kollegiet inga 
synpunkter. 
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Promemorian om myndighetsansvaret i finansieringssystemet 

I promemorian föreslås att all verksamhet inom finansieringssystemet 
ska hanteras inom en och samma myndighet. När det gäller till vilken 
myndighet som verksamheten ska koncentreras, preciseras i promemo-
rian tre alternativ. Alternativen tar sin utgångspunkt i var och en av de 
myndigheter som för närvarande svarar för olika delar av finansierings-
systemet, SSM, Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden/Kammarkolle-
giet. I promemorian lämnas inget förslag om vilket alternativ som bör 
väljas. I samtliga tre alternativ förutsätts att den operativa kapitalför-
valtningen av Kärnavfallsfonden liksom hittills sköts av 
Kammarkollegiet. 

Kammarkollegiet instämmer i bedömningen att den operativa 
kapitalförvaltningen – oavsett beslut om koncentration av all 
verksamhet inom finansieringssystemet – även i fortsättningen bör 
skötas av kollegiet.  

Promemorians förslag att koncentrera all verksamhet inom 
finansieringssystemet till någon av de tre myndigheter som nu svarar för 
var sin del av finansieringssystemet är en logisk följd av den helhetssyn 
som präglar SSM:s förslag. Kammarkollegiet tillstyrker förslaget. När 
det gäller frågan om vilken myndighet som i framtiden ska svara för 
finansieringssystemet vill kollegiet framhålla följande. 

Av promemorian framgår att det alternativ som ska väljas får avgöras 
utifrån en värdering av vilken tyngd man ger faktorerna 

• nära anknytning till verksamhet på kärnsäkerhetsområdet 
(alternativ SSM) 

• nära anknytning till kapitalförvaltningen (alternativ 
Kammarkollegiet) 

• nära anknytning till statens centrala finansförvaltning 
(alternativ Riksgäldskontoret). 

Kammarkollegiets bedömning är att alternativet med en nära anknyt-
ning till kapitalförvaltningen är det mest logiska alternativet. Kollegiet 
är även villigt att svara för det samlade myndighetsansvaret i 
finansieringssystemet.  
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Alternativet med en verksamhet med en nära anknytning till 
kärnsäkerhetsområdet (SSM) beskrivs i promemorian, avsnitt 4.1, som 
”en isolerad ö i en i övrigt teknikorienterad miljö”. Med andra ord kan 
verksamheten ses som en ”främmande fågel” i SSM:s verksamhet och är 
därför inte ett trovärdigt alternativ. 

Alternativet med en nära anknytning till statens centrala finansförvalt-
ning (Riksgäldskontoret) innebär risk för intressekonflikt eftersom Kärn-
avfallsfonden placerar huvuddelen i värdepapper utgivna av staten via 
Riksgäldskontoret. Riksgälden blir alltså både emittent och investerare i 
sina egna värdepapper om myndigheten skulle få ansvaret för Kärn-
avfallsfonden. Riksgälden påverkar via beslut och agerande marknads-
räntor, vilket utgör en betydande risk för misstankar om möjligheten att 
utnyttja insiderinformation vid placeringar i fonden. Det kan även 
tilläggas att Riksgäldskontoret inte har samma erfarenhet av tillgångs- 
och skuldhanteringsförvaltning som kollegiet. 

En nära anknytning till kapitalförvaltning, dvs. samförvaltning av 
tillgångar och skulder, anser kollegiet därmed vara det bästa och logiska 
alternativet. Huvudmotiven för detta påstående är att: 

1. kollegiet har en nödvändig kapitalförvaltningskompetens,  
2. en bred erfarenhet av tillgångs- och skuldhanteringsförvaltning 

(ALM),  
3. vana att hantera myndighetsuppgifter och ge stöd och service 

inom olika delar av den statliga förvaltningen och att  
4. kollegiet sedan länge sköter kanslifunktionen åt 

Kärnavfallsfonden. 
 

Som framgår av Kärnavfallsfondens årsredovisningar har kollegiets 
aktiva kapitalförvaltning visat mycket goda resultat under hela den 
period (sedan 1996) som kollegiet hanterat denna verksamhet. I SSM:s 
rapport föreslås att placeringsmöjligheterna för Kärnavfallsfonden ska 
vidgas till att omfatta även bl.a. aktier och företagsobligationer utöver 
nominella och reala statsobligationer samt säkerställda bostadsobliga-
tioner. Kammarkollegiet har redan en omfattande och framgångsrik 
verksamhet med förvaltning av aktier och företagsobligationer och är 
därför väl rustat för att hantera även en bredare placeringsverksamhet 
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för Kärnavfallsfonden1. Detta gäller såväl aktiv som passiv förvaltning 
av tillgångar.  

Kammarkollegiet har en bred erfarenhet av en sammantagen tillgångs- 
och skuldförvaltning vilket är en viktig utgångspunkt för resonemangen i 
SSM:s rapport. Rapporten poängterar alltså att det behövs en helhetssyn 
på tillgångar och skulder i finansieringssystemet för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet. Kammarkollegiet vill därför 
särskilt poängtera kollegiets erfarenhet av att arbeta tillsammans med 
kunder som har en given skuldsida, vilket ger nödvändiga förutsätt-
ningar att besluta om en lämplig tillgångsportfölj. Denna s.k. ALM-
analys och därvid följande förvaltning ingår som ett naturligt inslag i 
kapitalförvaltningens verksamhet.  

Kammarkollegiet vill dessutom framhålla att förslaget att utöka 
kollegiets ansvarsområde till att omfatta finansieringssystemet för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ligger väl i 
linje med kollegiets roll att hantera myndighetsuppgifter och ge stöd och 
service inom olika delar av den statliga förvaltningen. Kollegiet hanterar 
ett stort antal uppdrag inom olika departements ansvarsområden, och 
har bred kompetens inom ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhan-
tering, upphandling och administration. Om kollegiet dessutom tillförs 
ny kompetens från SSM avseende frågor som rör avgifterna för 
finansieringen av avvecklingen, skulle Kammarkollegiet vara en lämplig 
myndighet för det samlade ansvaret för hela finansieringssystemet. Om 
kollegiet tillförs denna uppgift blir det även en prioriterad uppgift för 
kollegiet.   

Vidare sköter kollegiet redan idag alla kansligöromål åt Kärnavfalls-
fonden. I detta arbete ingår t.ex. all ekonomiadministration.  

Kammarkollegiet anser mot bakgrund av det anförda att kollegiet är det 
bästa alternativet och att kollegiet även är mycket lämpad för ett sådant 
uppdrag. Inom kollegiet finns fullgod kompetens för att hantera 
tillgångs- och skuldförvaltning (som även inkluderar kapitalförvaltning). 
Det behövs således inga nyrekryteringar. Om kollegiet får det 

                                                        

1 För ytterligare uppgifter hänvisas till Kammarkollegiets årsredovisningar och 
de särskilda årliga verksamhetsberättelserna för Kammarkollegiets 
kapitalförvaltning. 
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sammantagna ansvaret kommer ca 10 personer, som idag arbetar med 
avgiftsfrågor på SSM, att gå över till Kammarkollegiet. Några 
nyrekryteringar för att hantera såväl kapitalförvaltning som tillgång- 
och skuldhantering behövs inte. Denna kompetens finns redan inom 
kollegiet och uppgifterna torde genom stordriftsfördelar kunna hanteras 
av redan befintlig personal – dessutom i en miljö där dessa frågor är 
centrala. I de andra alternativen som presenteras i promemorian kan 
sådana samordningsvinster inte åstadkommas.  

För att undvika styrningsproblem och oklar ansvarsfördelning bör 
verksamheten i sin helhet vara underställd kollegiets generaldirektör. 
Kollegiet grundar denna bedömning bl.a. på erfarenheter av liknande 
samverkansformer med andra myndigheter i annan verksamhet inom 
kollegiet. Kammarkollegiet instämmer således i den bedömning som görs 
i promemorian att verksamheten med finansieringssystemet helt bör 
integreras i kollegiet om alternativet med en nära anknytning till 
kapitalförvaltningen väljs. 

Kollegiet kan alltså redan idag sägas ha både nödvändig och tillräcklig 
kompetens för uppdraget. Övriga alternativ behöver tillföra kompetens 
för att klara helheten i uppdraget, vilket kollegiet bedömer inte vara 
effektivt ur resurssynvinkel. 

I promemorian föreslås att det i ”alternativet Kammarkollegiet” inrättas 
ett särskilt beslutsorgan inom kollegiet för den strategiska kapital-
förvaltningen av Kärnavfallsfonden. Det särskilda beslutsorganet skulle 
i huvudsak ha motsvarande uppgifter som Kärnavfallsfondens styrelse 
har för närvarande. Kammarkollegiet har goda erfarenheter av systemet 
med ett särskilt beslutsorgan, som sedan lång tid tillämpas inom kolle-
giets övriga kapitalförvaltning med Kammarkollegiets fonddelegation 
som särskilt beslutsorgan. Modellen innebär en tydlighet i ansvar och 
befogenhet, samtidigt som en breddad kompetens tillförs beslutsfattan-
det på strategisk nivå. Kollegiet tillstyrker modellen med särskilt 
beslutsorgan, och vill peka på möjligheten att utnyttja den befintliga 
fonddelegationen, som i sådana fall t.ex. skulle kunna utökas med två 
ledamöter nominerade av de avgiftsskyldiga vid behandling av frågor 
som rör Kärnavfallsfonden. 

____________________ 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Claes Ljungh. Chefen 
för avdelningen för kapitalförvaltning Leif Hässel har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också ekonomichefen 
Martin Sundelius och chefsjuristen Gabriella Loman deltagit. 

 

 

Claes Ljungh    

 

   Leif Hässel 


