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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-14 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden  

Erik Nymansson och Per Classon  

 

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra 

frågor 

 

Enligt en lagrådsremiss den 25 januari 2018 har regeringen  

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa, 

2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 

3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 

4. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, 

5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

6. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- 

    rörelse, 

7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 

8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 

9. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

10. lag om ändring i lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige  

Patrik Engberg. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa 

 

I remissen föreslås att det införs en ny lag om att Sparbankernas  

säkerhetskassa ska upplösas genom likvidation senast vid utgången 

av 2018. Kassans styrelse ska besluta om och handlägga likvida-

tionen. När det gäller likvidationens genomförande innehåller den 

föreslagna lagen endast en paragraf, av innebörd att kassans skulder 

ska betalas varefter de återstående tillgångarna ska fördelas mellan 

sparbankerna efter förhållandet mellan de bidrag som varje sparbank 

sammanlagt har betalat in till kassan.   

 

Av remissen framgår att sparbanker som har uppgått i banker som 

inte är sparbanker inte har rätt till andel av kassans tillgångar vid 

upplösningen. En sparbank som har övertagit verksamheten från  

en annan sparbank ska emellertid få tillgodoräkna sig den senare 

sparbankens andel.  

 

Det finns anledning anta att ett skifte kan komma att innefatta  

bedömningar rörande en banks rätt till andel av kassans tillgångar  

som kan bli ifrågasatta. I remissen anges att en sparbank som är 

missnöjd med skiftet med stöd av allmänna rättsgrundsatser bör 

kunna klandra skiftet genom att väcka talan mot staten i allmän  

domstol. I samband med föredragningen har uppgetts att kassan har 

en myndighetsliknande ställning och att det kan ses som att det är 

staten, genom kassans styrelse, som likviderar kassan varför staten 

borde kunna vara rätt motpart i en klanderprocess. 
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Säkerhetskassans rättsliga ställning är oklar. Bedömningen i remis-

sen att en klandertalan med stöd av allmänna rättsgrundsatser bör 

kunna föras mot staten vilar enligt Lagrådets mening på bräcklig 

grund. Frågan hur klander av ett skifte ska ske är av sådan vikt att 

den efter ytterligare överväganden bör regleras i lagen. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om bank- och finansierings-

rörelse 

 

6 a kap. 7 a § 

 

Paragrafen reglerar avvikelser från återhämtningsplaner. Första 

stycket innehåller en regel som riktar sig till kreditinstitut och moder-

företag inom EES. Regeln i andra stycket anges gälla för företag. I 

samband med föredragningen har det upplysts att därmed avses  

såväl kreditinstitut som moderföretag inom EES. Detta bör enligt 

Lagrådets mening framgå uttryckligen av lagen. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersmarknaden 

 

8 a kap. 8 a § 

 

Paragrafens andra stycke bör förtydligas på motsvarande sätt som 

6 a kap. 7 a § andra stycket i förslaget till lag om ändring i lagen om 

bank- och finansieringsrörelse. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 


