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Promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa 
och vissa andra frågor 

 

Svenska Bankföreningen, som inbjudits att lämna synpunkter över ovannämnda 

promemoria, begränsar sitt yttrande till avsnitt 4 Föreskriftsrätt för 

Finansinspektionen. 

 

Inledningsvis bör noteras att Bankföreningen den 3 mars i år gjorde en framställning 

till Finansdepartementet med en hemställan om ändring av 8 kap. 6 § lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). I nämnda framställning 

redogörs för de problem som tolkningen av bestämmelserna i 8 kap. 5 och 6 §§ LBF 

medför för branschen. Till framställningen bifogades även förslag till ändring av 8 

kap. 6 § LBF. Det kan dock konstateras de problem som lagens bestämmelser 

medför och som vi tidigare lyft varken bemöts eller omnämns på annat sätt i 

rubricerad promemoria. Vårt yttrande kommer därför även att innehålla de 

grundläggande problem som vi ser med 8 kap. 6 § LBF, vilka inte kan justeras eller 

avhjälpas med ett utökat bemyndigande till Finansinspektionen.   

 

Sammanfattning  

Bankföreningen avstyrker att Finansinspektionen ska ges utökad föreskriftsrätt i 

fråga om kreditprocesser. En utökad föreskriftsrätt öppnar upp för en 

myndighetsstyrd detaljreglerad kreditmarknad som riskerar få negativa 

konsekvenser för kreditförsörjningen. Förslaget måste vidare ses i ljuset av den 

pågående regleringsprocessen avseende förstärkta amorteringskrav och att 

Finansinspektionen föreslås få ytterligare verktyg för makrotillsynen. Det saknas 

därutöver en analys av effekterna som såväl förslaget som förslaget i kombination 

med ett förstärkt amorteringskrav och ytterligare verktyg för makrotillsyn, kan få för 

marknaden.  
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I fråga om förslaget avseende jävskrediter anser Bankföreningen att de problem som 

jävsbestämmelserna medför för branschen vida överstiger den oklarhet som lyfts i 

promemorian. Det är angeläget att lagen ändras så att den möjliggör delegation av 

beslut inom instituten i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till reglernas 

syfte. Det är också viktigt att förtydliga hur jävskretsen ska avgränsas. De problem 

som lagen och rättspraxis medför kan, enligt Bankföreningens mening, inte 

avhjälpas med ett utökat bemyndigande för Finansinspektionen. Det krävs en 

lagändring för att komma tillrätta med de problem som nuvarande bestämmelser 

skapar.  

 

4 Föreskriftsrätt för Finansinspektionen 

 

Utökad föreskriftsrätt i fråga om kreditprocessen 

Finansdepartementet föreslår att föreskriftsrätten för Finansinspektionen ska utökas i 

fråga om kreditinstitutens kreditprocesser. Av promemorian framgår att undermåliga 

kreditprocesser får antas ha varit en bidragande faktor vid uppkomsten av 

finanskrisen 2008–2009. Det påpekas även i promemorian att Finansinspektionen 

påtalat att det fortsatt förekommer briser i kreditinstitutens kreditprocesser. Vidare 

anges att Finansinspektionen med en utökad föreskriftsrätt kan lägga fast principer 

för de mest centrala delarna av kreditprocessen och klargöra vilka åtgärder som 

kreditinstituten ska vidta för att uppfylla kraven i 8 kap. 1–4 §§ LBF. 

 

Bankföreningen noterar att förslaget till ändring grundar sig på en promemoria från 

Finansinspektionen daterad oktober 2013. Finansinspektionen anger i sin 

promemoria att myndigheten vill reglera kreditprövning och hantering av jävskrediter 

närmare utan att för den skull i detalj reglera exempelvis vilka system eller 

tillvägagångssätt som ska användas av instituten. Finansinspektionen hänvisar till 

prop. 2002/03:139 s. 323 f. och vad som där anges om självreglering. 

Finansinspektionen påpekar dock att den utveckling som skett sedan tillkomsten av 

LBF så finns skäl att överväga en mer detaljerad och tydlig reglering av institutens 

kredithantering för att myndigheten ska kunna driva en effektiv tillsyn och därigenom 

värna den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen påpekar också att avsikten är 

att instituten även i framtiden ska kunna ha visst handlingsutrymme att tillämpa 

individuella lösningar och att det inte finns någon risk för att ytterligare reglering 

skulle kunna skapa låsta beteenden hos instituten.  

 

Inledningsvis kan konstateras att efter den globala finanskrisen har en översyn skett 

av regelverken på såväl global- som EU- och nationell nivå. Sedan 2013 har kraven 

på företagen därför skärpts betydligt. LBF har reviderats bl.a. avseende 

amorteringskrav. Vidare har lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut 

och värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar tillkommit med 

nya bestämmelser om bl.a. kapital buffertar, bolagsstyrning, tillsynens utövande och 

sanktioner. Därutöver har den europeiska bankmyndigheten, EBA, utfärdat tekniska 
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standarder och rekommendationer inom såväl kreditriskområdet som inom området 

för intern kontroll och styrning.  

 

Utöver detta har regeringen lämnat förslag till ändringar i LBF som innebär att 

Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för makrotillsyn. Detta förslag innebär 

i huvudsak att det införs ett nytt krav på att kreditinstitut ska driva sin verksamhet på 

sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden. Förslaget 

innehåller även ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka åtgärder ett 

kreditinstitut ska vidta för att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018. Vidare har 

Finansinspektionen lämnat förslag till ytterligare amorteringskrav av krediter med 

säkerhet i bostad. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018. 

 

Mot bakgrund av de nya regelverk som tillkommit sedan Finansinspektionens 

promemoria från 2013 och de föreliggande förslagen till nya och skärpta krav på 

kreditområdet finns det starka skäl att ifrågasätta om det finns ytterligare behov av 

detaljreglering. I departementets promemoria saknas en analys av vilken effekt de 

nya och tillkommande regelverken har haft, eller kan komma att få för 

kreditprocessen och den finansiella stabiliteten.  

 

Det bör också noteras att i samband med införande av bestämmelserna om 

hantering av krediter, 8 kap. LBF, lyftes frågan om bestämmelsernas ramkaraktär. I 

förarbetena, prop. 2002/03:139 s. 320 ff., görs en koppling mellan de generella 

rörelsereglerna (6 kap. LBF) där det förutsätts att kravet på riskhantering liksom 

regeln om att det ska finnas interna riktlinjer och instruktioner i den omfattnings som 

behövs för att styra rörelsen, ställer krav på att instituten att ha ändamålsenliga 

styrdokument. Det framgår vidare att den omständigheten att beslutsunderlaget ska 

redovisas gör det lättare såväl för institutet som för Finansinspektionen att följa upp 

lämnade krediter. Vidare framgår av nämnda förarbeten att ett institut som inte har 

adekvata styr- och kontrollsystem för sin kredithantering löper både en affärsrisk 

som en risk för ingripanden från Finansinspektionen. I förarbetena ifrågasätts även 

det lämpliga i att lagstiftaren ska ange en viss risknivå för de faktorer som spelar in 

vid kreditbedömning och lämna andra oreglerade. Eftersom olika faktorer kan 

”viktas” på ett närmast oändligt antal sätt beroende på bankens situation, påpekas i 

förarbetena att det knappast är möjligt för lagstiftaren att ange en minsta acceptabel 

nivå för vissa utpekade faktorer som spelar in vid kreditbedömningen. I 

departementets promemoria saknas en förklaring till varför regeringens tidigare 

inställning till detaljreglering inte längre kan göra sig gällande.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget öppnar upp för en myndighetsstyrd 

långtgående detaljreglering inom kreditområdet som riskerar att få negativa 

konsekvenser för kreditförsörjningen på marknaden. Förslaget harmonierar 

dessutom dåligt med regeringens inställning i förarbetena till lagen (prop. 
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2002/03:139 s. 322) avseende trygghetsregeln och säkerhetsregeln och det faktum 

att de övergripande kraven i lagen ska styra instituten i deras val av strategi för 

kontroll av kredithanteringen. Därutöver saknas en analys av de konsekvenser 

förslaget kan medföra för kreditförsörjningen i kombination med förslaget till utökade 

amorteringskrav och förslaget till ytterligare verktyg för makrotillsyn.  

 

Bankföreningen avstyrker förslaget.  

 

Utökad föreskriftsrätt i fråga om jävskrediter 

Finansdepartementet föreslår att föreskriftsrätten för Finansinspektionen ska utökas i 

fråga om jävskrediter. Av promemorian framgår att det är viktigt att det för 

kreditinstituten står klart vilka personer eller företag som ingår i jävskretsen. Det 

påpekas vidare att det också är viktigt att 8 kap. 5 och 6 §§ LBF, som är allmänt 

hållna, tillämpas på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt. 

 

Bankföreningen anser att de problem som bestämmelserna i 8 kap. 5 och 6 LBF 

medför för branschen vida överstiger den oklarhet som lyfts i promemorian avseende 

Finansinspektionens prövning enligt 8 kap. 5 § tredje stycket.  

 

I samband med att LBF trädde i kraft 2004, ändrades reglerna om jävskrediter. Från 

att tidigare endast avser krediter till jävskretsen utökades bestämmelsen till att även 

omfatta andra avtal med eller till förmån för jävskretsen. Denna utvidgning av 

bestämmelsen har medfört långtgående konsekvenser för branschen. Framför allt 

med hänsyn till att den mycket vida omfattning som kretsen har.  

 

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. Alla andra avtal med personer i 

jävskretsen skulle beslutas av styrelsen. 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 
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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.  

 

Regelverken kring bankens styrning och kontroll av sin verksamhet har utvecklats 

och skärpts alltsedan 2008. Kraven i LBF 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 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.  

 

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 LBF, 
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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. 

 

I 8 kap. 5 § LBF 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 ett direkt som ett indirekt ägande i en 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 och med ändringen av 8 kap. 5 § LBF omfattas alla avtal om tjänster av kravet 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 alltfler 

digitaliserade tjänster, 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. I och med att styrelsen 

beslutar ramar och ordningen för delegationen säkerställs också att styrelsen har 

goda möjligheter att styra och kontrollera arbetet. 
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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 

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. Befogenhet att fatta 

beslut om enskilda krediter inom ramen för en beslutad limit bör 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 jävskretsen (moderbolag, 

dotterbolag, systerbolag m.fl.) som t.ex. önskar öppna lönekonton för sina anställda. 

Varje nytt lönekonto 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.  

 

Sammantaget anser Bankföreningen att det är angeläget att lagen ändras så att den 

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

reglernas syfte. Det bör också förtydligas hur jävskretsen i 8 kap. 5 § ska avgränsas. 

Visserligen kan man av sammanhanget sluta sig till att med aktieägare eller 

andelsägare i punkten 4 nämnda paragraf ska avses fysisk person. Ett förtydligande 

avseende detta skulle dock vara av godo. Vidare finns behov av att precisera vad 

som ska avses med ”ekonomiskt intresse” i punkten 6, förslagsvis bör gränsen 

sättas till 20 % av rätten till avkastningen från den juridiska personen.  

 

Att ge Finansinspektionen ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter kan 

rimligen inte ändra på de grundförutsättningar som ges i lagen eller den praxis som 

skapats av domstolarna. Det räcker således, enligt Bankföreningens mening, inte 

med att ge Finansinspektionen ett bemyndigande utan det krävs en lagändring för att 

komma tillrätta med de problem som nuvarande bestämmelser skapar.  
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I enlighet med vår tidigare framställning föreslås att 8 kap. 6 § LBF 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. 
 
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.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Åsa Arffman 

 


