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Uppdraget

• I samråd med Kronofogden, SKL, Socialstyrelsen, IVO 
och andra berörda aktörer

• Tillgängliga 31 december 2016
• Uppföljning i årsredovisning för 2017 eller separat 

rapport 1 juni 2018
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Propositionstexten som 
utgångspunkt
Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna 
ska ha tillgång till kvalificerad 
rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför 
förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och 
erfarenhet som krävs för uppdraget samt att de ges 
möjlighet till regelbunden fortbildning. Kommunerna 
måste även se till att rådgivningsverksamheten har 
sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd 
utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få 
hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat 
sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem.
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Sex rekommendationer

1. Verksamhetens innehåll
2. Utbildning och kompetens
3. Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens
4. Kapacitet och uppföljning
5. Tillgänglighet
6. Stöd utan oskäligt dröjsmål
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Utbyta 
kunskap och 
erfarenheter

Nå ut med 
stöd

Samarbeta 
kring före-

byggande och 
stödjande 
insatser

Samverkan mot överskuldsättning



Konsumentverkets arbete med tillsyn på 
marknaden för krediter

Anna Hult
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Kreditsamhället idag
Fakturaköp och delbetalning

E-handel

Betal- och kreditkort

Konsumtionskrediter

Bostadskredit

Mobiltelefoni

Snabblån/högkostnadskrediter

Kreditförmedling

Peer-2-Peer
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Konsumentverkets tillsyn -
kreditmarknaden
• Marknadsföring & 

information
• Avtalsvillkor
• Kreditprövning
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Tillsyn enligt konsumentkreditlagen

Alla kreditgivare
• God kreditgivningssed 6§
• Information vid marknadsföring t.ex. effektiv ränta  7§
• Information innan avtal; SEKKI-blanketten 8 §

Bolag med tillstånd enligt LVK
• Kreditprövning 12 §
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Marknadsföring

• Återhållsamt och måttfullt

• Snabbhetsargument

• Information 
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Avtalsvillkor



Kreditprövning
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Kreditprövning
• Alla bolag som ger ut krediter ska göra en kreditprövning
• Uppdelat ansvar mellan Konsumentverket (KOV) och 

Finansinspektionen (FI)

Konsumentverket:
• Bolag med tillstånd enligt Lag (2014:275) om viss kreditgivning till 

konsumenter (LVK) 
• Kreditgivning som inte är tillståndspliktig

Finansinspektionen
• Kreditprövning av tillståndspliktiga bolag, banker och 

kreditmarknadsbolag 
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12 § Konsumentkreditlagen

”Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon 
åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska 
grundas på tillräckliga uppgifter om  konsumentens 
ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast 
om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att 
fullgöra sitt åtagande”

2017-09-21
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Sammanfattning kredittillsynen

Kreditprövningar
• Bolag med tillstånd enligt Lag 

(2014:275) om viss 
kreditgivning till konsumenter 
(LVK)

• Bolag där kreditgivning inte är 
huvudsaklig verksamhet

Marknadsföring och avtalsvillkor
• Alla bolag som bedriver 

kreditgivningsverksamhet till 
konsumenter 

• Banker
• Kreditmarknadsbolag
• Snabblånebolag (LVK)
• Ej huvudsaklig verksamhet 

(t.ex. H&M)
• Kreditförmedlare (LVK)

Banker och kreditmarknadsbolag står 
under FI:s tillsyn vad gäller 
kreditprövningar. 


