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§ 1 Firma 

Stiftelsens namn är SKR Pensionsstiftelse. 

 

§ 2 Ändamål 

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats av 

arbetsgivare – enligt förteckning i bilagan till dessa stadgar – åt arbetstagare, tidigare 

arbetstagare eller deras efterlevande. 

 

§ 3 Styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av sex ledamöter och två 

suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av ett år till lika antal av 

arbetsgivaren och de arbetstagare, som omfattas av stiftelsens ändamål. 

Ordföranden utses av styrelseledamöterna. Kan ledamöterna ej enas om vem som skall vara 

ordförande utses denna av länsstyrelsen i Stockholms län. 

Styrelsen är beslutförs när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Av 

ledamöterna skall lika många vardera sidan delta i omröstningar. Som styrelsens beslut gäller 

den mening om vilken de flesta röster enar sig. Vid lika röstetal förordnar länsstyrelsen på 

styrelsens begäran utomstående att deltaga i ärendets avgörande. 

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 

§ 4 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och 

ytterligare en person som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen skall föras i 

nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt. 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

 

§ 5 Räkenskapsavslutning 

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med Sveriges Kommuner och Regioner. 

Årsredovisning avges och tillställes styrelsen för de arbetsgivare som anges i 2 §. 

 

§ 6 Revision 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av Sveriges Kommuner och 

Regioners revisorer, som skall avge berättelse inom sex månader efter räkenskapsårets 

utgång. 

 

§ 7 Placeringsriktlinjer 

Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer med beaktande av vad som stadgas i 10 b § 

tryggandelagen. 

Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de 

behöver ändras. 
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Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjer ges in till Finansinspektionen senast när de 

börjar användas och ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får 

för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål. 

 

§ 8 Förvaltning 

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 a § tredje – 

femte stycket och 10 b § tryggandelagen. 

Då stiftelsen är avsedd att vara en gemensam pensionsstiftelse skall följande grunder 

beträffande andel i stiftelsens tillgångar och skulder tillämpas. 

Arbetsgivare som avsatt medel till stiftelsen skall äga del i stiftelsens gemensamma 

förmögenhet. 

En arbetsgivares andel i stiftelsens gemensamma förmögenhet benämnes dess pensionsfond. 

Pensionsfonden beräknas på grundval av vad respektive arbetsgivares inbetalningar till och 

gottgörelse ur stiftelsen med tillägg för andel i stiftelsens gemensamma kapitalavkastning. 

Vid beräkning av kapitalavkastningen skall hänsyn tas till vid vilken tidpunkt inbetalning till 

respektive gottgörelse skett ur stiftelsen. 

Stiftelsens förvaltningskostnader skall bäras av respektive pensionsfond i förhållande till 

dennas andel av stiftelsens totala avkastning. 

Uppstår kapitalförlust på en placering fördelas förlusten i proportion till pensionsfondernas 

andel av den totala avkastningen. 

Medel av pensionsstiftelsen får med beaktande av vad som anges i 11 § första stycket 

tryggandelagen utlånas till de arbetsgivare som ingår i stiftelsen. 

 

§ 9 Information 

Styrelsen ansvarar för den information som det åligger stiftelsen att ge enligt 10 d § 

tryggandelagen. 

 

§ 10 Gottgörelse 

Om arbetsgivares rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrives i 14-15 §§ tryggandelagen. 

 

§ 11 Likvidation 

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19-21§§ tryggandelagen. 

 

§ 12 Stadgeändring 

Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens ändamål 

förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen. 
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Bilaga till stadgar 2019-12-13 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Region Uppsala 

Region Sörmland 

Jönköpings kommun 

Region Kalmar län 

Region Blekinge 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Kommunförbundet Skåne 

Skaraborgs kommunalförbund 

Region Dalarna 

Region Västerbotten 

Norrbottens kommuner 

 

 




