FINANSIELLA TJÄNSTER
Konsumenterna har en särskilt svag ställning på det finansiella
området då tjänster och produkter ofta är komplexa, säljmetoderna kan vara aggressiva och de flesta konsumenter
saknar tillräcklig kunskap. Samtidigt växer kraven på
konsumenterna att fatta egna finansiella beslut som kan få
stor inverkan på privatekonomin. Vi vill stärka konsumentens
ställning och se finansiella tjänster med hög konsumentnytta, som är prisvärda och långsiktigt hållbara.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Inför ett förbud mot provisioner vid finansiell rådgivning.

Kommentarer:
C: Alla regelverk, så också frågan om provisionsförbud, ska utarbetas så att de träffar
alla bankkunder och banker lika. Konsumenten måste värnas samtidigt som konkurrensen upprätthålls.
SD: Det måste klart framgå vem som betalar rådgivaren och vad den får betalt för.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Förbjud säljare av finansiella produkter att kalla sig rådgivare då egna produkter ingår
i utbudet.

Kommentarer:
S: En sådan reglering började gälla i början av året.
C: På senare år har det genomförts ett antal skärpningar av regelverket i syfte att hantera problem kring finansiell rådgivning, där bland annat Finansinspektionens förutsättningar att arbeta förbättrats. I nuläget ser vi inte behov av ytterligare lagstiftning
på området.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Ge alla konsumenter tillgång till grundläggande oberoende finansiell rådgivning. Ge
centrala myndigheter i uppdrag att lägga fram en plan för genomförande och utred
särskilt möjligheten genom kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Kommentarer:
V: Detta behöver utredas, vi har inget färdigt förslag, men sympatiserar med förslaget.
MP: Vi har gett uppdrag till konsumentverket om att ta fram rekommendationer om
kommunernas budget och skuldrådgivning. Därmed har de fått ett tydligare uppdrag
där det också budgetrådgivning ingår.
S: Det ska finnas lättillgänglig och transparent information för konsumenter om finansiella tjänster. Vi har inget förslag om att alla medborgare skulle få individuell rådgivning som administreras via en statlig myndighet.
C: Det finns redan idag oberoende rådgivare och en oberoende rådgivare får inte
lämna råd om egna produkter och får inte heller ta emot ersättning från de bolag vars
produkter rådgivaren lämnar råd om och säljer. Därför är det fortsatt viktigt att t.ex.
Finansinspektionen har de rätta verktygen för att arbeta mot oseriösa aktörer.
L: Kommunernas budget- och skuldrådgivning ska prioritera de mest utsatta konsumenterna, dvs. människor med mycket svag ekonomi. Det är ingen offentlig uppgift att
ge privatekonomisk rådgivning åt människor med stabila ekonomiska förhållanden.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Inför ett konsumentskydd i premiepensionssystemet som skyddar pensionsspararna
från förluster som uppstår på grund av oegentligheter hos fondbolag som godkänts
av Pensionsmyndigheten.

Kommentarer:

V: Vi vill lägga ned PPM-systemet och föra över medlen till inkomstpensionen, men i frånvaron
av en sådan reform håller vi med om att konsumentskyddet behöver förstärkas.
MP: Lösningen ligger i att rensa ut fondtorget från de oseriösa aktörerna och göra det omöjligt för nya oseriösa att komma in på fondtorget. Det gör vi genom att ställa mycket hårdare
krav på nuvarande fondtorg och framöver ta fram ett upphandlat fondtorg.
S: Det är självklart oacceptabelt att människor luras på sina pensionspengar, både genom
höga avgifter och genom rent kriminell verksamhet. Pensionsgruppen, som förvaltar pensionssystemet och består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, är överens om att premiepensionen måste göras
om för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner. Som ett led i detta ska ett 29-punktsprogram, som höjer kraven för att vara
verksam på dagens fondtorg, införas snarast. Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten
i systemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, trygg och stabil pensionsförsäkring under hela livet utan krav på kunskap eller egna åtgärder för spararen. Målsättning är en
avkastning som långsiktigt överstiger inkomstindex. För den som väljer att göra aktivt val kommer kapitalet placeras på ett tryggt, kontrollerat och professionellt upphandlat fondtorg. En
konsekvens av 29-punktsprogrammet och det upphandlade fondtorget är att antalet fonder
minskar avsevärt jämfört med i dag.
C: I den nya pensionsöverenskommelsen i riksdagen ingår en utredning som syftar till att stärka upp konsumentens position i premiepensionssystemet. Oseriösa aktörer ska bort men vi vill
inte föregripa utredningen vad gäller den exakta utformningen av lagstiftningen.
L: Vi vill stärka tillsynen så att risken för missbruk av oseriösa aktörer minimeras. Därför pågår
nu ett arbete där dagens öppna fondtorg ersätts med ett upphandlat professionellt fondtorg.
KD: Kristdemokraterna vill se ett starkt skydd av pensionsspararnas premiepension. Vi har
tillsammans med riksdagens pensionsgrupp lagt fram en proposition som väsentligt stärker
tryggheten, exempelvis genom att höja kraven på vilka fonder som får finnas med i PPM-systemet och förbjuda försäljning av PPM-fonder via telefon. De höjda kraven kommer minska
antalet fonder och öka transparensen, göra att fonder måste uppvisa avkastningshistorik
och storlek på fonden. På så vis menar vi att tryggheten kan höjas och antalet oegentligheter
minimeras, utan att göra pensionsmyndigheten skyldig att utbetala för de oegentligheter som
fondbolag är ansvariga för.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Inför lagkrav på bankerna att tillhandahålla kontanter på ett enkelt, säkert och
smidigt sätt.

Kommentarer:
MP: Problemet är att hitta en lagstiftning som faktiskt tar ansvar samtidigt som den
bibehåller konkurrensen mellan bankerna.
S: I första hand är det bankerna själva som ansvarar för att kontanthanteringen fungerar. Frågan om kontanthanteringen utreds inom ramen för Riksbanksutredningen.
C: Det är uppenbart att det saknas tillräcklig tillgång till kontanter i delar av landet och
det är uppenbart att ansvaret för kontanthanteringen i samhället måste tydliggöras.
Ett strikt lagkrav riktat direkt mot banker ser vi tyvärr skulle leda till att fler bankkontor
lägger ner och därmed skulle bli kontraproduktivt. Det är dock bekymmersamt att allt
fler banker väljer att lägga ner lokalkontor. Det leder till svårigheter att på ett rättvist
sätt värdera lokala bostadsmarknader och försvårar kreditgivningen till bolån.
L: Vi jobbar nu i riksbankskommittén med ett förslag som innebär lagstiftning om konsumentens rätt att ha rimligt nära till möjligheten att ta ut kontanter.
KD: Det behöver inte alltid vara bankerna som tillhandahåller kontanterna. Andra
samverkanslösningar för tillgång till kontanter är möjliga.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Inför nummerportabilitet vid bankbyte, det vill säga möjligheten att ta med sig kontonumret till en annan bank. Det skulle göra att autogiro, stående överföringar med
mera automatiskt skulle följa med och därmed locka fler att byta bank och samtidigt
öka konkurrensen.

Kommentarer:
SD: Har jag (Mikael Eskilandersson) motionerat om sedan jag valdes in i riksdagen.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Långivaren ska betala för att använda sig av Kronofogdemyndigheten vid misslyckad
kreditgivning. Kredit är ett tvåpartsförhållande och därför bör kostnaden fördelas mer
lika och inte som idag vältras över på ena parten, låntagaren.

Kommentarer:
V: Intressant förslag, men som vi inte har tagit ställning till, behöver utredas.
S: Överskuldsättning ska motverkas och konsumenternas ställning behöver stärkas.
Därför har vi den här mandatperioden tagit fram en omfattande strategi som
handlar om att öka kunskapsspridningen om privatekonomi, få till stånd en mer
ansvarsfull kreditgivning och ett bättre stöd för skuldsatta. Vi har också stramat upp
reglerna på marknaden för snabblån.
C: Det finns redan idag omfattande regelverk kring kreditgivning och det arbete Centerpartiet och Alliansen påbörjade för att stoppa överskuldsättning har fortsatt under
nuvarande regering. Om nuvarande åtgärder inte skulle visa sig tillräckligt robusta är
det i första hand lagstiftningen kring kreditgivning som ska åtgärdas. En kund ska känna sig trygg i att det genomförts en korrekt kreditprövning. Vi välkomnar den hårdare
regleringen av högkostnadskrediter som har beslutats av riksdagen. Vi kommer att följa utvecklingen, särskilt när det gäller huruvida de företag som tillhandahåller sådana
lån informerar sina låntagare om riskerna med dessa och att de fortsättningsvis inte
marknadsförs på ett aggressivt och osmakligt sätt.
L: Vi anser att det viktigaste är att reglerna för att anlita Kronofogden stramas upp när
det gäller vårdslös kreditgivning.
SD: Man ska betala sina skulder och om man inte gör det ska man betala de avgifter
som då uppstår. Hade man fullföljt sitt åtagande som konsument hade dessa skulder
aldrig uppstått.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Ställ krav på redovisning av sparprodukters klimatavtryck så att konsumenterna kan se
skillnad mellan olika val. Redovisningen ska omfatta både direkta och indirekta utsläpp
(scope 1-3) och sättas i relation till vetenskapligt baserade klimatmål.

Kommentarer:
S: Hållbarhet ska redovisas i högre utsträckning, det har vi också drivit den här mandatperioden. Däremot finns det olika metoder för att på bästa sätt göra hållbarhetsfrågor mer transparenta.
C: Vi vill att det svenska pensionskapitalet ska klimatsäkras. Positivt att konsumenten
kan göra medvetna val för sina sparprodukter ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi är tveksamma till att det ska ställas strikta regleringskrav kring sparprodukters klimatavtryck,
däremot är vi positiva till att staten kan bidra i utvecklingen av standarder för jämförbarhet. Det gäller inte bara klimat utan även hållbarhet i bredare bemärkelse.
L: Det finns olika marknadsdrivna former för miljömärkning av sparformer såsom fonder. Detta är vi mycket positiva till. Det är dock inte praktiskt genomförbart att lagstifta
om en centraliserad form av redovisning av klimateffekterna såväl direkt som indirekt
och låta detta bedömas enligt vetenskapligt baserade standarder för hur effekterna
förhåller sig till klimatmålen (som i sin tur uppdateras regelbundet) och låta detta omfatta alla placeringsformer är dock inte praktiskt genomförbart.
KD: Detta bör ligga i sparprodukternas eget intresse att redovisa.
SD: Detta bör branschen själv utarbeta. Se övriga branschers lyckade arbete som
förebild.
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FINANSIELLA TJÄNSTER
Modernisera banksekretessen och ge Finansinspektionen i uppdrag att utreda och
föreskriva hur bankerna kan redovisa information om vilka företag de lånar ut pengar
till. Sekretessen för privatpersoner ska vara oförändrad.

Kommentarer:
V: Vi tycker förslaget är intressant, men vi skulle behöva veta mer om konsekvenserna
innan vi helt kan ställa oss bakom ett sådant förslag.
L: Konsumentmakten är en viktig drivkraft för samhällsförändring, men staten ska inte
styra på vilket sätt den ska utövas. Vissa konsumenter vill prioritera investeringar ur
klimatsynpunkt, andra vill inte att deras sparkapital används till investeringar i vissa
länder, vissa vill inte att deras bank ska sponsra vissa projekt och så vidare.
KD: Den transparens som är eftersträvansvärd här bör ligga i bankernas eget intresse
att redovisa.
SD: Bör ske frivilligt av branschen.
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