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Enheten för försäkring,  

pension och myndighetsstyrning 

103 33 Stockholm 

 

 

 

Remissvar En ny lag om försäkringsdistribution 

 

FTF – facket för försäkring och finans, har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på DS 2017:17, En ny lag om försäkringsdistribution. 

FTF har ungefär 13 300 medlemmar anställda i försäkringsbolag, närstående 

banker och försäkringsförmedlare. FTF är det fackförbundet i Sverige som är 

specialiserat på försäkringsbranschen. 

 

FTF vill framföra följande synpunkter. 

Numrering och rubriksättning motsvarar avsnitt i promemorian. 

 

7.2.2 Kunskap och kompetens 

FTF är positiva till promemorians förslag som vi menar omhändertar 

direktivets bestämmelser om kunskap och kompetens. För FTFs del är det 

särskilt angeläget att det säkerställs att det, särskilt i anställningsförhållandet, 

avsätts tillräcklig tid för kontinuerlig kompetensutveckling, fortbildning och 

yrkesutveckling. 

FTF menar att promemorians resonemang kring förhållandet vilka som bör 

omfattas är rimligt. 

FTF tillstyrker också promemorians förslag att de närmre reglerna bör 

bestämmas genom föreskrifter. I det sammanhanget vill FTF särskilt betona att 

samråd med branschföreträdare, inklusive företrädare för de anställda, bör ske 

innan föreskrifterna beslutas. 

 

7.2.3 Vissa övriga förutsättningar för tillstånd 

FTF tillstyrker förslaget och vill särskilt betona följande. 

Det är av yttersta vikt att reglerna utformas så att det är den enskilde själv som 

hämtar in registerutdrag samt att företaget inte skall behålla eller föra 

anteckningar om innehållet i registerutdraget. 
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Som föreslås i promemorian bör ett särskilt registerutdrag tas fram som är 

endast omfattar de uppgifter som krävs för bedömning utifrån de föreskrifter 

som beslutas. 

 

9.5 Ersättningssystem 

FTF har i tidigare remissvar betonat att rätten att överenskomma om 

lönesystem bör ligga på arbetsmarknadens parter. Regeringen har då meddelat 

att man har den åsikten att föreslagna regler av denna karaktär inte menligt 

inverkar på parternas rätt att avtala om löner och andra ersättningar. 

FTF vill i relation till denna promemoria istället belysa inte enbart system för 

själva ersättningen, oavsett om denne är rörlig eller fast, utan istället system för 

mål och styrning. 

Kvalitén på systemen för målstyrning och den praktiska uppföljningen av 

verksamheten är av yttersta vikt både när det gäller konsumentskydd och 

arbetsmiljöförhållandet för de anställda. FTF uppmanar den som skall utforma 

föreskrifterna, skulle promemorians förslag antas, att ha dialog med branschens 

företrädare, inklusive företrädare för de anställda, innan föreskrifter utformas. 

 

10.8 Särskilt informationskrav vid anslutning till obligatorisk 

tjänstepensionsförsäkringsplan och krav i förhållande till andra kollektiva 

försäkringar 

Som promemorian redogör för utgör kollektivavtalade försäkringar samt 

gruppförsäkringar en i huvudsak väl fungerande och viktig försäkringsform 

som i betydande omfattning bidragit till en hög grad av försäkringsteckning i 

Sverige. 

FTF tillstyrker promemorians förslag. 

 

12.1.6 Rapportering av missförhållanden 

FTF konstaterar att promemorian på ett bra sätt redogör för utvecklingen av 

frågan de senaste åren. FTF framhärdar dock att nuvarande regler och praxis 

inte ger ett tillräckligt skydd för anställda som observerar eller har anledning 

att misstänka ett allvarligt missförhållande, skulle de välja att anmäla saken. 

Frågan har klargjorts något genom införandet av lagen om särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Men 

det finns fortfarande oklarheter, framförallt inom följande två områden: 

För det första huruvida en anmälan skall göras internt innan den eventuellt görs 

externt. Regeringen hänvisar till utarbetad praxis. I praktiken innebär det att för 

att vara säker på att inte riskera att utsättas för repressalier så bör man göra 

anmälan internt. 
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Detta är en svaghet i systemet som riskerar att allvarliga missförhållanden som 

kunde ha anmälts med ett bättre skydd, istället förblir oanmälda. 

För det andra innebär regeringens resonemang att med repressalie menas i 

praktiken ett avsked eller en uppsägning alternativt en oriktig omplacering. 

FTF menar att det inte är ett fullt skydd mot repressalier, diskriminering och 

andra former av orättvis behandling. 

En orättvis behandling skulle kunna ges i uttryck genom exempelvis orättvist 

låg löneutveckling, omfördelning av kundstock etc. 

Att införa lag eller föreskrifter på en sådan detaljerad nivå är givetvis orimligt. 

Istället skulle regeringen kunna utreda samtliga regleringar med samma typ av 

definition av repressalier som införts på finansmarknaden under senare år för 

att, på ett balanserat sätt, uppnå ett mer relevant skydd mot repressalier inom 

finansbranschen. 
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