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Hemställan 

 

Sedan finanskrisen 2008 har det pågått ett regleringsarbete i syfte att värna den 

finansiella stabiliteten. Översynen av regelverket har globalt fokuserat på att skärpa 

kraven på såväl mikro- som makronivå. För svenskt vidkommande implementerades 

EU:s skärpta kapitalkrav i augusti 2014. Mindre än två år senare införlivades EU:s 

nya bestämmelser om resolution för att säkerställa tillgången till grundläggande 

funktioner och finansiell stabilitet vid en finansiell kris.  

 

För att motverka finansiella stabilitetsrisker på den svenska marknaden infördes i 

maj 2016 en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse, LBF. I förarbetena till lagändringen (prop. 2015/16:89 s. 19 och 

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU30 s.10 f.) anförs såvitt avser beredning av 

myndighetsföreskrifter att vissa makrotillsynsåtgärder, såsom amorteringskrav, är 

 

Bankföreningen hemställer att riksdagen uttalar  

- att Finansinspektionen, med anledning av den utökade föreskriftsrätten 

som föreslås i proposition 2017/18:137, ska ta fram en 

konsekvensutredning där de närmare effekterna av föreskrifterna 

beskrivs,   

- att Finansinspektionen, om förslaget till föreskrifter bedöms påverka 

kreditförsörjningen, ska inhämta regeringens medgivande innan 

föreskrifterna beslutas. Det är av yttersta vikt att regeringen noga följer 

utvecklingen på kreditområdet med anledning av den utökade 

föreskriftsrätten för Finansinspektionen, och 

- att regeringen, med hänsyn till den centrala betydelse som 

kreditriskhantering har för den finansiella stabiliteten, ska överväga 

ändring av lagen (2016:1024) verksamhet med bostadskrediter i syfte att 

stärka kraven på kreditriskhanteringen i dessa företag.  
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kraftfulla instrument med stor potentiell påverkan på svensk ekonomi och de 

offentliga finanserna vilket gör att det finns skäl att vid delegering till 

Finansinspektionen, av rätten att meddela föreskrifter om amorteringskrav, införa ett 

krav på att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan 

föreskrifterna beslutas. Mot denna bakgrund infördes i förordning (2004:329) om 

bank- och finansieringsrörelse krav på att Finansinspektionen ska inhämta 

regeringens medgivande innan föreskrifter beslutas. Finansinspektionen 

överlämnade förslag om skärpt amorteringskrav till regeringen i november 2017. 

Regeringen lämnade sitt medgivande den 30 november samma år. De nya skärpta 

amorteringskraven trädde i kraft den 1 mars 2018. 

 

I oktober 2017 överlämnade regeringen en proposition, 2017/18:22, till riksdagen om 

ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslaget tar sikte på att påverka vilka villkor som 

kreditgivarna får erbjuda vid kreditgivning i syfte att minska och förhindra alltför stor 

kredittillväxt och alltför hög skuldsättning på, hela eller delar av, kreditmarknaden. En 

ny bestämmelse infördes i LBF om finansiella obalanser på kreditmarknaden. Även i 

detta lagstiftningsärende uttalade såväl regeringen som Finansutskottet (prop. 

2917/18:22 s. 26 f. och Finansutskottets betänkande 207/18:FiU19s. 12 f.) att de 

verktyg för makrotillsyn som kan införas enligt förslaget har en stor potentiell 

påverkan såväl på den enskildes ekonomi som på svensk ekonomi och offentliga 

finanser och att Finansinspektionen bör inhämta regeringens medgivande innan 

Finansinspektionen kan införa ytterligare verktyg för makrotillsyn. Lagändringen 

trädde i kraft den 1 februari 2018. 

 

Bakgrund till hemställan 

 

I september 2017 publicerade regeringen promemorian ”Upplösning av 

Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor”, sedermera proposition 

2017/18:137. I promemorian förslås bl.a. att föreskriftsrätten för Finansinspektionen 

ska utökas i fråga om kreditinstitutens kreditprocesser och jävskrediter. Regeringen 

lyfter att undermåliga kreditprocesser får antas ha varit en bidragande faktor vid 

uppkomsten av finanskrisen 2008–2010 och hänvisar i övrigt till en promemoria som 

Finansinspektionen lämnat in till regeringen 2013. Regeringen anger 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 (hantering av 

krediter och övriga engagemang). Regeringen bedömde att förslagen i denna del 

varken påverkar den administrativa bördan för företagen i förhållande till i dag eller 

medför några effekter för myndigheter och domstolar. Lagändringen föreslås träda i 

kraft den 1 augusti 2018. 
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Vad regeringen anförde i promemorian om principer för centrala delar av 

kreditprocessen bör läsas i ljuset av vad lagstiftaren uttalade i samband med 

införandet av LBF (prop. 2002/03:139 s. 279 f.). 

 

”En detaljreglering av alla de aspekter som ryms inom begreppet riskhantering skulle 

bli mycket omfattande. Speciellt tvivelaktigt är detta i ljuset av en tänkbar utveckling 

mot alltmer olika institut med mycket skilda inriktningar på rörelsen. Att under sådana 

förhållanden ställa upp enhetliga riskhanteringsregler ter sig i det närmaste ogörligt 

och i vart fall inte önskvärt. Strikta och enhetliga regler på det här området riskerar 

att bromsa utvecklingen av ändamålsenliga riskhanteringssystem avpassade för 

varje enskilt instituts rörelse.” 

… 

”Även om den tänkta rambestämmelsen kan synas oprecis lägger den fast de 

oeftergivliga krav som måste ställas på institutens riskhanteringssystem oavsett hur 

de närmare utformas. Bestämmelsens karaktär av rambestämmelse kommer att 

innebära både större möjligheter för och ställa större krav på tillsynsmyndigheten, 

som skall avgöra om varje enskilt instituts riskhanteringssystem uppfyller 

bestämmelsens krav. En sådan förändring ligger emellertid i linje med den allmänna 

utvecklingen från kvantitets- till kvalitetsinriktad lagstiftning och tillsyn.” 

 

Mot bakgrund av att Finansinspektionen, i regeringens promemoria, föreslås få 

utökad föreskriftsrätt publicerade Finansinspektionen i oktober 2017 förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Föreskriftsförslaget innehåller 

detaljerade krav på företagens kreditprövning och kredituppföljning men saknar, till 

skillnad från Finansinspektionens remisspromemoria rörande skärpta 

amorteringskrav, helt beskrivning av de konsekvenser som förslaget kan få för 

hushållen eller för företagskunder (framför allt små och medelstora företag).  

 

Föreskriftsförslaget avses ersätta Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) 

om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersföretag. Såväl nuvarande 

allmänna råd som föreskriftsförslaget riktar sig till kreditinstitut, dvs. banker och 

kreditmarknadsföretag, samt värdepappersbolag. Verksamhet med bostadskrediter 

enligt lagen (2016:1024) avses inte omfattas av förslaget till föreskrifter. Med hänsyn 

till att Finansinspektionen i sin remisspromemoria betonar den centrala betydelse 

som kreditriskhantering har för den finansiella stabiliteten är det rimligt att förutsätta 

att även bostadskreditinstitut ska omfattas av liknande krav.  

 

Möjligheten för instituten att göra bedömningar i det enskilda fallet kommer att tas 

bort i och med att kraven i föreskriften blir ”hårda”. Kraven på omprövning vid 

betydande förändringar av kreditrisken i förhållande till framåtblickande information 

om kunden liksom den känslighetsanalys av kundens återbetalningsförmåga som 

måste ske kan innebära att ribban för att erhålla en kredit höjs, vilket kommer 

medföra negativa konsekvenser för kreditförsörjningen för hushållen och framför allt 
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små och medelstora företag. Detsamma gäller kravet på sammanläggning av 

krediter för en grupp av kunder med inbördes anknytning och kravet på att institutet, 

utan dröjsmål, ska verkar för att minska kreditrisken om institutet har identifierat att 

en kredittagare sannolikt saknar förutsättningar att fullgöra kreditavtalet. De 

potentiella negativa effekterna på den enskildes ekonomi och på svensk ekonomi 

kan inte ses som oväsentliga och måste därför beaktas och hanteras inom ramen för 

förslaget.  

 

Som framgår av förarbetena till förslagen om amorteringskrav och ytterligare verktyg 

för makrotillsyn, ska en förvaltningsmyndighet enligt 2 § förordningen (2014:570) om 

regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter, innan den beslutar om 

förskrifter, inhämta regeringens medgivande om föreskrifterna vid tillämpningen kan 

få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller landsting, som inte är 

oväsentliga. Syftet med den bestämmelsen är huvudsakligen att ge regeringen 

överblick och kontroll över vilka konsekvenser som myndigheters föreskrifter ger 

upphov till. Detta som ett led i att förstärka regeringens möjligheter att bevaka 

eventuella ekonomiska effekter av statliga myndigheters föreskrifter i syfte att en 

samlad budgetbehandling ska kunna ske i regeringen och riksdagen. Det är mot 

denna bakgrund som en bestämmelse har införts i förordning om bank- och 

finansieringsrörelselag som anger att Finansinspektionen, innan myndigheten 

beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella 

obalanser på kreditmarknaden, ska inhämta regeringens medgivande att besluta om 

föreskrifterna.  

 

Sammantaget kan konstateras att en rad regleringsåtgärder har vidtagits sedan 

2008 för att stärka den finansiella stabiliteten. Någon sammantagen analys av 

reglernas positiva och negativa effekter har inte redovisats. Det kan dock noteras att 

lagstiftaren såvitt avser amorteringskrav och ytterligare åtgärder för makrotillsyn 

ansett, givet de potentiella betydande makroekonomiska effekter som förslagen kan 

få, att det är en god ordning att regeringens medgivande ska inhämtas innan 

Finansinspektionen beslutar nya föreskrifter. 

 

Nya krav på institutens kreditriskhantering, som typiskt sett kan medföra stor 

potentiell påverkan på kreditförsörjningen i samhället, bör åtföljas av en 

konsekvensutredning där de närmare effekterna av föreskriften beskrivs. Om 

konsekvenserna av föreskrifterna bedöms påverka kreditförsörjningen bör, på 

likande sätt som i fråga om amorteringskrav som ytterligare verktyg för makrotillsyn, 

förslaget underställas regeringen för medgivande innan föreskrifterna beslutas. 
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SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Åsa Arffman 

 


