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Sammanfattning 

Den nya utvidgade innebörden av bestämmelsen om tjänster till jävskretsen i lagen 

om bank- och finansieringsrörelse tillsammans med den rättspraxis som nu har 

skapats har fått till följd att den branschgemensamma standard avseende tjänster till 

jävskretsen som tillskapades 2005 inte längre går att använda. Detta i en tid då 

reglerna för och tillsynen av bankernas styrning och kontroll i betydande mån har 

skärpts. Det kan ifrågasättas om inte den mer omfattande tillsynen tillsammans med 

de skärpta kraven avseende såväl intern styrning och kontroll som kapitalkrav m.m. 

skapar förutsättningar för att tillåta en återgång till den branschgemensamma 

standarden utan att detta inkräktar på skyddet för aktieägarna och insättarnas 

medel. Med hänsyn till dels att det rör sig om en mycket vid krets av såväl fysiska 

som juridiska personer, dels att alla avtal om tjänster som en bank kan tillhandahålla 

en kund berörs kommer inte bara handläggningstiden för dessa tjänster att högst 

väsentligt fördröjas utan även den administrativa bördan för banken att öka i 

betydande grad. Vissa tjänster kommer dessutom att bli mycket svåra för banken att 

tillhandahålla denna kategori av kunder t.ex. internetbanken. Sammantaget framstår 

det som rimligt att en lagändring införs som klargör att styrelsen ska ha möjlighet att 

delegera beslut avseende tjänster till den s.k. jävskretsen, inklusive krediter som 

banken allmänt erbjuder sina kunder med sådana villkor som banken normalt  

tillämpar. 

 

Hemställan 

Bankföreningen hemställer att 8 kap. 6 § lagen (2004:297) om 

bank- och finansieringsrörelse ändras så att det klart framgår att 

styrelsen ska ha möjlighet att delegera beslut avseende tjänster 

till den s.k. jävskretsen, inklusive krediter som banken allmänt 

erbjuder sina kunder med sådana villkor som banken normalt  

tillämpar. 
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Bakgrund 

I samband med att lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse trädde i kraft 

2004, ändrades reglerna om jävskrediter. Förutom att omfatta avtal om tjänster 

utvidgades bestämmelse till att även omfatta andra avtal med eller till förmån för den 

s.k. jävskretsen. 

 

Redan tidigare fanns hos bankerna en ordning som uppfyllde lagens krav och som 

innebar att lån till jävskretsen förtecknades och att limiter avseende dessa krediter 

normalt beslutades av styrelsen eller dess kreditutskott. Eftersom den nya lagen inte 

gjorde någon skillnad mellan kreditgivning och andra tjänster som institutet normalt 

erbjuder sina kunder, ansåg Bankföreningen att styrelsen borde kunna behandla 

dessa tjänster på samma sätt som krediter. Bankföreningen tog därför fram en 

vägledning för bankerna som i huvudsak innebar att mellan banken och personer i 

jävskretsen fick, ifråga om tjänster inklusive krediter som banken allmänt erbjuder 

sina kunder, ingås avtal på sådana villkor som banken normalt tillämpar utan att 

enskilda ärenden behöver behandlas av styrelsen. Styrelsen ska besluta om alla 

andra avtal med personer i jävskretsen. Dessa principer stämdes av med 

Finansinspektionen innan vägledningen skickades ut till medlemmarna. Det har 

således funnits en branschgemensam inställning till frågan om hur banken och 

styrelsen internt kan hantera tjänster till jävskretsen alltsedan 2005.  

 

Frågan om styrelsens hantering av tjänster till jävskretsen har därefter varit föremål 

för Kammarrättens i Stockholm prövning (mål nr 7809-12 och 7810-12). En fråga 

som därvid behandlades var möjligheten för styrelsen att delegera beslut avseende 

krediter till jävskretsen. Kammarrätten uttalade att bestämmelsen i 8 kap. 6 § lagen 

om bank- och finansieringsrörelse inte ska tolkas på annat sätt än att det är styrelsen 

som ska fatta beslut i fråga om jävskrediter, om det inte föreskrivs att något annat 

organ ska fatta beslut om sådana krediter. Någon sådan föreskrift finns dock inte.  

 

Kammarrättens beslut innebär att samtliga produkter och tjänster som tillhandahålls 

den s.k. jävskretsen måste beslutas av styrelsen oavsett om det är fråga om att 

öppna ett bankkonto eller tillhandahålla en tilläggstjänst eller att bevilja en kredit. En 

sådan ordning medför inte bara en fördröjd handläggning för denna kategori av 

kunder utan också en utökad administrativ börda för bankerna.  

 

Intern kontroll och styrning 

Regelverken kring bankens styrning och kontroll av sin verksamhet har utvecklats 

och skärpts alltsedan 2008. Kraven i lagen om bank- och finansieringsrörelse 

rörande styrelsens ansvar och riskhantering har skärpts och förtydligats. 

Finansinspektionen har utfärdat detaljerade föreskrifter om såväl styrning, 

riskhantering som kontroll i kreditinstitut. EBA har likaså utarbetat detaljerade krav 

på intern kontroll och på lämplighetsprövning av bl.a. styrelseledamöter. Det finns 

således en mängd olika regelverk som tillser att styrelsen dels har kompetens och 
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kunnande för att förstå vilka risker verksamheten är förknippad med, dels inrättar 

interna instruktioner och policys för att bl.a. hantera olika risker i verksamheten och 

dels följer upp och säkerställer att beslutade strategier efterlevs så att banken kan 

hantera de risker som verksamheten är förknippad med. Till detta kommer den tillsyn 

som Finansinspektionen utövar. Finansinspektionen har bl.a. möjlighet att begära in 

styrelsens instruktioner och beslutsprotokoll för kontroll.  

 

Det kan följaktligen konstateras att kraven på bl.a. intern styrning samt kontroll och 

Finansinspektionens ökade tillsynsfokus på bankernas och 

kreditmarknadsföretagens styrning och riskhantering inte fanns på plats när 

bestämmelserna om hantering av tjänster till jävskretsen infördes. Dessutom har 

regelverk och tillsyn avseende kapitaltäckning blivit betydligt mer omfattande under 

samma tidsperiod. Det finns därför anledning att utgå från att gällande krav på 

styrning och kontroll tillsammans med Finansinspektionens tillsyn väl uppfyller syftet 

att ge skydd för såväl aktieägarna som insättarnas medel även med en möjlighet till 

delegation för styrelsen. Sammantaget bör således den nu föreslagna ordningen 

anses vara tillfyllest.  

 

Kunskapskrav   

På flera områden inom den finansiella verksamheten uppställs särskilda krav på 

kunskap och kompetens hos personalen, exempelvis i fråga om finansiell rådgivning 

och hantering av bostadskrediter. Personalen ska ha tillräcklig kunskap och lämplig 

praktisk erfarenhet för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i dessa delar. Detta ska 

verifieras genom att personalen genomgår kunskapstest med godkänt resultat. 

Banken ska vidare tillhandahålla nödvändig vidareutbildning och uppdatering av 

kunskaperna.  

 

Dessa krav, som i första hand är betingade av konsumentskyddskäl, måste ställas i 

relation till de krav som ställs på styrelsen och dess ledamöter i lagen om bank- och 

finansieringsrörelse, dvs. att ledamöterna ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för 

att delta i ledningen av en bank och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. 

Kraven på bankens ledning syftar till att upprätthålla en långsiktig, stabil och sund 

bankverksamhet (prop. 1975/76:173) och får därmed anses ha ett annat mer 

övergripande ändamål än de särskilda krav som gäller för viss verksamhet inom 

banken. Med hänsyn till det övergripande ansvar för verksamheten som åvilar 

styrelsen kan det ifrågasättas om det är lämpligt och proportionerligt att ålägga 

styrelsen att upprätthålla sådana detaljkunskaper som skulle krävas för att styrelsen 

ska kunna hantera sådana ärenden som är kopplade till den s.k. jävskretsen. Det 

måste därför anses tillfyllest att styrelsen upprätthåller tillräcklig kunskap och 

erfarenhet för att svara för bankens organisation och förvaltning. 
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Jävskretsen 

I 8 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse avgränsas den krets av fysiska 

och juridiska personer som ska anses hänföras till den s.k. jävskretsen. Av 

Kammarrättens i Stockholm beslut framgår att såväl direkt som indirekt ägande i 

juridisk person som avses i nämnda paragraf punkten 6 ska anses ingå i kretsen. 

Förutom styrelsens ledamöter inklusive arbetstagarrepresentanter, delegat i ledande 

ställning, anställd som innehar en ledande ställning, aktie- eller andelsägare samt 

make eller sambo till någon av dessa fysiska personer ska även juridiska personer i 

vilken någon av angivna personer har ett direkt eller indirekt väsentligt ekonomiskt 

intresse, ingå i kretsen. Kretsen av fysiska och juridiska personer är således mycket 

omfångsrik vilket inte bara medför en ökad administrativ börda för bankerna utan 

även problem för dessa kunder i och med att handläggningstiden för samtliga typer 

av affärsbeslut kommer att fördröjas högst väsentligt. I detta sammanhang bör också 

noteras att begreppet ”väsentligt ekonomiskt intresse” är oprecist och medför därför 

svårigheter att tillämpa. Det krävs därför ytterligare vägledning i denna del.  

 

 

Beslut avseende avtal med personer i jävskretsen  

I och med ändringen av 8 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse omfattas 

alla avtal om tjänster som en bank kan tillhandahålla en kund. Som exempel kan 

nämnas att förutom tillhandahållande av bankkonto kommer även alla avtal om 

tilläggstjänster till ett bankkonto att omfattas av kravet. Mot bakgrund av utvecklingen 

mot allt fler digitaliserade tjänster som sker, kan det ifrågasättas om det är möjligt för 

banken att i framtiden ge en kund i jävskretsen tillgång till internetbanken eftersom 

nya tjänster och ändring av befintliga tjänster sker digitalt, dvs. utan att styrelsen har 

möjlighet att fatta beslut innan ett nytt avtal är förhanden. Ett sådant scenario 

framstår inte bara som orimligt utan också som otidsenligt. Det syfte som ligger 

bakom reglerna om jävskrediter – att undvika att personer i ledningen får krediter 

eller gör transaktioner med banken på alltför förmånliga villkor som ytterst kan skada 

banken – är heller inte relevanta när det gäller de standardiserade produkter och 

tjänster som bankkunder normalt tillhandahålls för att kunna utföra vardagliga 

banktjänster. Det framstår därför som omotiverat och oproportionerligt betungande 

att tillämpa reglerna om jävskrediter på avtal som rör sådana produkter och tjänster. 

 

Mot denna bakgrund framstår det som angeläget att lagen ändras så att den 

möjliggör delegation av beslut i en utsträckning som är motiverad med hänsyn till 

reglernas syfte. I och med att styrelsen beslutar ramar och ordningen för 

delegationen säkerställs också att styrelsen har goda möjligheter att styra och 

kontrollera arbetet. 

 

Vidare bör det, liksom i den ordning som tidigare gällde, beaktas att det finns en 

distinktion mellan å ena sidan beslut om krediter, å andra sidan beslut om 

kreditlimiter, till personer i jävskretsen. Det är genom beslut om kreditlimiter som 
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banken tar ställning till vilken risk som är acceptabel i förhållande till en motpart. 

Beslutet att ge krediter inom ramen för en beslutad kreditlimit kan ses som ett utflöde 

av den riskbedömning som gjorts, vid fastställandet av limiten. Beslut om kreditlimiter 

torde därför kunna bli föremål för beslut i en av styrelsen konstituerad kommitté. 

Däremot bör befogenhet att fatta beslut om enskilda krediter inom ramen för en 

beslutad limit, kunna delegeras även till befattningshavare på lägre nivå i banken. 

 

Även avtal som rör handeln på värdepappersmarknaden, där beslut och 

genomförande i de allra flesta fall kräver snabba beslutsvägar kommer att bli svåra 

att tillhandahålla denna krets. Även om det i förarbetena, prop. 2002/03:139 s. 537, 

anges att i fråga om handel med värdepapper kan det vara tillräckligt att styrelsen 

beslutar om ramavtalet, men inte de enskilda värdepappersaffärerna som ryms inom 

ramen, täcker detta endast viss handel. Uttalandet i förarbetena täcker enligt 

Bankföreningens bedömning exempelvis inte transaktioner som görs med stöd av 

avtal såsom Global Master Repurchase Agreement (GMRA), Global Master 

Securities Lending Agreement (GMSLA) och ISDA Master Agreement, som kan 

sägas vara otillräckligt detaljerade och därför överlämnar till parterna att komma 

överens om vissa villkor, t.ex. priset, vid transaktionsögonblicket. Det utmärkande 

med dessa transaktioner är att banken är motpart, dvs. inte en okänd köpare/säljare 

på marknaden. Följaktligen kan det vara så att det inte går att genomföra dessa 

transaktioner utan ytterligare godkännanden från styrelsen.  

 

Det uppstår även problem för företag som omfattas av kretsen som t.ex. önskar 

öppna lönekonton för sina anställda. Varje nytt lönekonto eller ändring av ett konto 

innebär att bankens styrelse måste involveras för att fatta beslut. Resultatet riskerar 

att bli att dessa kunder måste söka sig till en annan bank.  

 

Förslag till ändring av 8 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse 

Mot bakgrund av vad Bankföreningen ovan anfört föreslås att 8 kap. 6 § lagen om 

bank- och finansieringsrörelse ändras enligt följande.  

 

Förslag till ny lydelse av 8 kap. 6 § lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse 

 

Ändringar och tillägg kursiverade. 

 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

   6 § 

Institutets styrelse skall behandla 
ärenden som avses i 5 §. Den skall 
vidare i en förteckning föra in uppgifter 
om de avtal som har träffats. 
 

Institutets styrelse ska behandla 
ärenden som avses i 5 §. Den ska 
vidare se till att de avtal som träffats 
förs in i en förteckning. 
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Styrelsen behöver dock inte behandla 
ärenden som avses i 5 § om ärendena 
hänför sig till avtal om tjänster och 
produkter som tillhands på villkor som 
institutet normalt tillämpar.  
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