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Yttrande avseende skyldighet för vissa offentliga 
funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument, 
Ds 2017:21 (dnr: Fi2017/02498/V) 
 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av och tillstyrker 
förslaget om hur reglerna om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla 
innehav av finansiella instrument bör se ut. 
 
TLV instämmer i att myndigheten bör omfattas av den nya lagen om skyldighet för 
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. 
Motiveringen till ställningstagandet är att insiderinformation förekommer inom TLV 
för vissa branscher som omfattas av TLV:s myndighetsuppgifter.1  
 
I förslaget till 3 § förordningen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att 
anmäla innehav av finansiella instrument önskar TLV ett förtydligande om med 
”ledamöterna i … nämnden” avses endast nämndledamöter i nämndmyndigheter. 
Detta med anledning av att TLV enligt 5 § och 5 a § förordning (2007:1206) med 
instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har särskilda beslutsorgan, 
Nämnden för läkemedelsförmåner samt Nämnden för statligt tandvårdsstöd, för 
beslutsfattande i ärenden gällande TLV:s kärnverksamhet.  
 
För myndigheternas interna hantering av anmälningar av finansiella instrument  
önskas förtydligande om vilken typ av fondföretag som avses i exempelvis 1 kap. 7 § 

                                                   
1 1-2 §§ förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
omfattar TLV:s uppgifter och ansvar som myndighet. Regeringsuppdragen redovisas på TLV:s 
hemsida, se https://www.tlv.se/tlv/regeringsuppdrag/. 
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lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Detta som stöd för att snabbare kunna 
uppfatta vilka typer av fondföretag som omfattas av undantaget från 
anmälningsskyldigheten i 6 § i förordningsförslaget om skyldighet för vissa offentliga  
funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.  
 
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Sofia Wallström. 
Föredragande har varit jurist Lina Nilsson Böndergård. I den slutliga handläggningen 
har avdelningschef Tommy Hansen, säkerhetsansvarig Mikael Klofelt och chefsjurist 
Leif Lundquist deltagit. 
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