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Remissvar Förslag till nya regler om ägar-, ägarlednings- och 
ledningsprövning 

 

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

synpunkter på FI Dnr 16-12527, förslag om nya regler om ägar-, ägarlednings- 

och ledningsprövning. FTF har ungefär 13 300 medlemmar anställda i 

försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsförmedlare. FTF är det 

enda fackförbund i Sverige som är specialiserat på försäkringsbranschen. 

 

 

FTF är i huvudsak positiva till förslagen i promemorian. Att samhället har högt 

förtroende för de marknader som är aktuella för reglering och tillsyn i detta 

avseende är mycket viktigt. Det är därför viktigt att de personer och funktioner 

som äger, styr och leder verksamheten är kvalificerade och lämpliga. 

FTF avstyrker dock förslagen i den del som handlar om att jämställa 

avskedande med fall där man godtagit en uppgörelse som återfinns i bilagorna 

1a och c samt 2 i både förslaget till Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, 

ägarlednings- och ledningsprövning i kreditinstitut och Finansinspektionens 

föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella 

företag. 

Uppgörelser om att lämna en anställning är relativt vanligt förekommande i 

finans- och försäkringsbranschen, och är ofta ett verktyg som används för att 

hantera övertalighet vid omorganisationer etc. Att jämställa en uppgörelse med 

avskedande ger därför en missvisande bild av innebörden av sådana 

uppgörelser.  

Uppgörelser av detta slag är dessutom ofta behäftade med sekretessklausuler 

med innebörden att parterna inte får avslöja innehållet i uppgörelsen. Den som 

svarat ”ja” på frågan om man godtagit en uppgörelse och därefter, som krävs i 

formulären, redogjort för omständigheterna kring uppgörelsen riskerar alltså 

också att bryta mot en (ofta) skadeståndssanktionerad överenskommelse.  
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Att, genom att klumpa ihop uppgörelser med t.ex. ekonomisk brottslighet eller 

avskedande under rubriken ”anseende”, förutsätta att uppgörelser av denna typ 

föranleds av oegentligheter, riskerar vidare att skapa ett synsätt och en praxis 

som onödigtvis stigmatiserar människor som godtagit en sådan uppgörelse utan 

att det finns någon misskötsamhet eller liknande i bakgrunden. 

 

Det är positivt att Finansinspektionen söker så effektiva metoder som möjligt 

för att effektivisera prövning, såväl vad gäller de företag vars ledande 

befattningshavare skall prövas, som för myndighetens arbete. I promemorian 

redogörs för förändringar som synes effektivisera processen vilket är positivt. 

I avsnitt 3.2.2 Arbetstagarrepresentanter redogör Finansinspektionen för synen 

om huruvida arbetstagarrepresentanter skall omfattas av ledningsprövning, 

samt i avsnitt 3.3.3 om huruvida arbetstagarrepresentanter skall inkluderas i 

företagets bedömning av styrelsens samlade kompetens. 

FTF delar Finansinspektionens resonemang och slutsatser. 
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Förbundsordförande   
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Föredragande 
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