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DNR: Fi2019/04232/B 

Remissyttrande: Sverige och bankunionen 

Finansförbundet har getts möjlighet att yttra sig om remiss Fi2019/04232/B betänkandet 

Sverige och bankunionen (SOU:2019:52). 

Finansförbundet väljer att inte yttra sig i grundfrågan huruvida ett inträde i bankunionen 

är att föredra eller inte.  

Men Finansförbundet vill lämna följande kommentarer till utredningen: 

Ökad arbetsbelastning 

Finansförbundets uppfattning är att utredningen visar att ett medlemskap i bankunionen 

riskerar att öka arbetsbelastningen för de finansanställda. Som framgår av utredningen har 

det finansiella regelverket vuxit och blivit mycket omfattande under de senaste 10 åren. 

Denna utveckling har skett parallellt med att bankerna rationaliserat och minskat sin 

personalstyrka. Detta har i sin tur inneburit en kraftigt ökad arbetsbörda för de 

finansanställda och en försämrad arbetsmiljö. Denna bild bekräftas av Finansförbundets 

egna undersökningar som visar att stressnivåerna ökat kraftigt i finansbranschen under 

hela 2000-talet. 

I kapitlet 5.4 Resurser, är utredningens samlade bedömning att ett medlemskap i 

bankunionen sannolikt kommer innebära att Finansinspektionen skulle behöva förstärka 

sin bemanning för att leva upp till tillsynskraven på bankerna. Utredningen konstaterar 

också att arbetsbördan och de administrativa kostnaderna för bankerna sannolikt kommer 

att öka vid ett eventuellt medlemskap i bankunionen.  

Finansförbundet tycker det är positivt att dessa konsekvenser lyfts fram i utredningen och 

konstaterar att detta är något som förtjänar att belysas ytterligare. Ytterligare tillsyns- och 

regelkrav kommer med all sannolikhet kräva förstärkningar även när det gäller 

bemanningen på bankerna. Vid ett eventuellt medlemskap blir det således viktigt att 

lagstiftaren tydliggör arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda ges tillräckliga 

förutsättningar och resurser att följa de nya lagkrav som kommer att ställas på dem. Om 

det inte sker riskerar de finansanställda att få en sämre arbetsmiljö. 

Övrigt 

Vidare konstaterar utredningen också att ett medlemskap i bankunionen sannolikt leder 

till en likriktning av tillsynskraven för stora och multinationella banker respektive små, 

lokala banker. Enligt utredningen riskerar den administrativa bördan för de mindre 

bankerna bli oproportionerligt betungande. Inte minst inom sparbanksrörelsen är detta ett 

problem redan idag och om denna problematik förstärks ytterligare är förbundets 

bedömning att det på sikt kan hota de lokala bankernas överlevnad och därmed det lokala 

näringslivets möjligheter att hitta finansiering för sin verksamhet. Dessutom skulle det 

leda till en sämre konkurrens på den svenska bankmarknaden. Denna problematik är 

något som lagstiftaren bör ta på allvar och ta med i den samlade bedömningen inför ett 

eventuellt beslut i frågan.  
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