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Finansdepartementet 

103 33  STOCKHOLM 

 

Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med 
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 

 

Bankföreningen begränsar sitt svar till förslaget att en ny bestämmelse införs i 

förordningen som gör det möjligt för Allmänna reklamationsnämnden (ARN) att, i 

ärenden där sakkunskap från ledamöter från konsument- och näringsidkarorgan inte 

behövs, pröva tvister i en sammansättning som består av myndighetens ordförande 

eller vice ordförande och två externa ordförande. 

 

Erfarenheterna från ARN:s bankavdelning visar att det ofta finns behov av 

sakkunskap för att kunna värdera omständigheterna och bakomliggande regelverks 

betydelse i det enskilda ärendet. Banktjänster är som regel starkt reglerade vilket 

kräver god kännedom om aktuella regelverk när man tar ställning till dessa ärenden. 

Ofta krävs insikt i produkter och tillhörande processer samt tekniska förutsättningar 

samtidigt som utvecklingen går snabbt, också vad gäller kundbeteende. Även 

ärenden som till synes handlar om likartade situationer, t.ex. rörande obehöriga 

transaktioner med betalningsinstrument, kräver särskilda avväganden och tolkning 

av underlag. Många gånger är det alltså inte tillräckligt att enkom göra bedömningen 

utifrån det aktuella bankavtalet och det kommer inte att vara helt givet för ARN att 

bedöma vilka ärenden som lämpar sig att väljas ut för behandling i särskild ordning. 

 

Bankföreningen har förståelse för behovet att effektivisera ARN:s verksamhet och 

utveckla arbetsmetoderna. Frågan är dock om inte förutsättningarna skiljer sig på 

bankavdelningen jämfört med en del andra avdelningar. På bankområdet handlar 

ärendena i princip uteslutande om juridiska frågeställningar – att jämföra med andra 

typer av bedömningar som exemplifieras i promemorian. Det föreligger inga 

svårigheter att finna kompetenta ledamöter från branschorganisationernas 

respektive medlemskrets som kan delta på sammanträdena. Följsamheten av 

nämndens beslut är hög vilket tyder på att nuvarande ordning fungerar väl. 
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På ett generellt plan finns en fara att förtroendet för ARN:s beslut urholkas om man 

frångår en ordning där merparten av besluten fattas med förankring hos personer 

med insikt i branschen.  

 

Bankföreningen är mot denna bakgrund av uppfattningen att nuvarande ordning 

fortsatt bör vara huvudregel på Bankavdelningen. 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Anders Dölling 

 


