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33. Inför möjlighet att delegera beslut avseende tjänster till jävskretsen

Regelverk
8 kap. 6 § Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Mottagare
Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Frågan om styrelsens hantering av tjänster till jävskretsen har 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 bestäm- 
melsen i 8 kap. 6 § Lag 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 inne-
bär att samtliga produkter och tjänster som tillhandahålls den s.k. jävskretsen måste beslutas av sty-
relsen 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.  

På flera områden inom den finansiella verksamheten uppställs särskilda krav på kunskap och kom-
petens 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 arbets-
uppgifter i dessa delar. Detta ska verifieras genom att personalen genomgår kunskapstest med god- 
känt resultat. Banken ska vidare tillhandahålla nödvändig vidareutbildning och uppdatering av kun-
skaperna. 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 detalj- 
kunskaper som skulle krävas för att styrelsen ska kunna hantera sådana ärenden som är kopplade 
till den s.k. jävskretsen.

Åtgärdsförslag
Ändra 8 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse enligt följande. ”Institutets styrelse ska 
behandla ärenden som avses i 5 §. Styrelsen får delegera behandling av ärenden som avses i 5 §.
Styrelsen ska vidare se till att de avtal som träffats förs in i en förteckning.”

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Den ökade digitaliseringen innebär att fler tjänster hanteras av kunden själv via internetbanken, 
t.ex. öppnande av nytt konto. Denna typ av åtgärder liksom avtal som rör handeln på värdepappers-
marknaden, där genomförande i de allra flesta fall kräver snabba beslut, försvåras högst markant om 
inte delegation blir möjlig. 
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