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Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter 

om kapitaltäckning och ersättningssystem för 

värdepappersbolag, FI dnr 20-14833 

 

Finansförbundet, som är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och 

finansbranschen med omkring 32 000 medlemmar, välkomnar det nya regelverket som är 

anpassat till värdepappersbolagens egenart. De nya bestämmelserna är mera 

proportionerliga i förhållande till dessa bolags storlek, tjänster och grad av komplexitet och 

underlättar för värdepappersbolagen att konkurrera på mer jämlika villkor. Tidigare har 

värdepappersbolagen tillämpat ett regelverk som tagits fram och främst anpassats för 

kreditinstitut. 

På sidan 50 redogör Finansinspektionen för förslagets konsekvenser. Där konstateras att 

”de nya och ändrade föreskrifterna kommer troligtvis att initialt innebära en kostnad och 

ökad arbetsinsats för de berörda företagen eftersom dessa måste säkerställa inlärning av 

och till viss del anpassning av system som avser regelefterlevnad till de nya regelverken”.  

Vidare gör Finansinspektionen bedömningen ”att de föreslagna ändringarna i 

föreskrifterna på sikt och totalt sett inte innebär betydande konsekvenser för företagen”. 

I konsekvensanalysen som följer görs en kostnadsberäkning och en bedömning av antalet 

timmar som förväntas gå åt vid implementeringen av regelverket, vilket Finansförbundet 

tycker är positivt. Däremot redovisas kostnader och antalet timmar i åtta underkategorier, 

vilket gör det svårt att få en helhetsbild av den totala kostnaden samt det totala antalet 

timmar som bedöms behövas för att genomföra förändringarna. Underkategorierna 

analyseras sedan var för sig och bedöms enskilt inte medföra någon större kostnad för 

företagen eller medföra någon större arbetsinsats för de anställda. Men när man summerar 

underkategorierna uppgår antalet timmar till fler än 2oo och kostnaderna till ett sexsiffrigt 

belopp.  

Finansförbundet hade gärna sett en utförligare analys av konsekvenserna för företag och 

anställda på både kort och lång sikt med utgångspunkt i företagens totala kostnader samt 

den totala arbetsinsatsen vid inlärning och anpassning av systemen, och inte som nu när 

bedömningen istället görs för varje enskild underkategori. 

Finansförbundet hade även önskat att Finansinspektionen tagit upp frågan om vilka 

utbildningsinsatser som behöver genomföras samt omfattningen på dessa, för att 

säkerställa en rättssäker implementering av regelverket. Det är även viktigt att säkerställa 

att utbildningsinsatserna genomförs på arbetstid så att de anställda inte behöver använda 

sin fritid till inläsning av det nya regelverket. 

 

Ulrika Boëthius   Marie Löök Birgersson 

Förbundsordförande Finansförbundet   Föredragande 
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