Stockholm, 8 april 2016

HÄNDELSERAPPORT 2015, SVENSKA KONSUMENTKEDITFÖRETAGEN EF (”SKEF”)

Myndighetssamverkan
SKEF har under 2015 inbjudits som remissinstans i följande ärenden
-

Finansdepartementet (Finansmarknadsavdelningen), Amorteringskrav avseende bolån
(Fi2015/4235), sep 2015

-

Justitiedepartementet, Stärkt skydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40), maj 2015

-

Finansinspektionen, Remiss angående förslag om justeringar av bestämmelserna i
förordningar om avgifter hos Finansinspektionen (FI Dnr 15-3551/ Fi Dnr 15-9626), mars
och juli 2015

SKEF:s styrelse har haft öppet uppdateringsmöte med representanter från Konsumentverket
den 5 maj 2015.
Civilutskottet höll den 19 februari 2015 en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är
konsumenten tillräckligt skyddad? SKEF:s styrelseordförande Magnus Sjögren samt
styrelsemedlem Richard Gabler deltog som talare vid den öppna utfrågningen, tillsammans med
bl.a. Finansmarknadsminister Bolund samt företrädare för Konsumentverket, Finansinspektionen
och Kronofogden.
Styrelseordförande Magnus Sjögren deltog vid rundabordssamtal om finansiering av terrorism
genom krediter och billeasing den 30 september 2015, tillsammans med inrikesministern Anders
Ygeman och finansmarknadsministern Per Bolund samt företrädare från bl.a. Säkerhetspolisen.
Styrelseordförande Magnus Sjögren har under 2015 tillsammans med företrädare för bl.a.
Konsumentverket och Finansinspektionen deltagit som expert i regeringens utredning om en

mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter (Ju 2015:04), som fortlöper under 2016 och vars
rapport skall avlämnas till regeringen senast 30 september 2016.

Annan samverkan
SKEF har under 2015 inbjudits att delta i en expertpanel i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) regi
med anledning av det regeringsuppdrag BRÅ erhållit avseende Penningtvätt och annan
penninghantering. Tre seminarium genomfördes under april – november 2015 vilket resulterade i
en sluttrapport som BRÅ överlämnade till regeringen i december 2015.
Styrelseordförande Magnus Sjögren deltog som talare vid Budget- och skuldrådgivningsdagarna
I Uddevalla den 23-24 april 2015 tillsammans med bl.a. företrädare för Finansinspektionen under
temat “Konsumentkreditmarknaden förändras - hur påverkas konsumenterna?”
Styrelsemedlem Richard Gabler deltog som talare vid Svenska kreditföreningens konferens i
Stockholm den 24 september 2015 tillsammans med diverse företrädare för svenska banker och
kreditmarknadsbolag samt Svensk Handel.

Reklamationsrådet
SKEF:s reklamationsråd, vars uppgift är att efter anmälan granska och uttala sig om
branschbolags regelefterlevnad samt lösa tvister mellan konsumenter och kreditgivare, har
under 2015 avgett ett uttalande.

Statistik 2015
SKEF har sammanställt statistik från sina medlemsbolag avseende verksamhetsåret 2015, se
bilagd rapport. Det kan bl.a. konstateras att, i förhållande till verksamhetsåret 2014, antalet
utställda fakturor från medlemsbolagen har ökat med 25 % samtidigt som antalet ärenden till
KFM har sjunkit med 9,6 % och andelen av samtliga utställda fakturor som hamnar hos KFM
sjunkit från ca 6,5 % för 2014 till 4,75 % för 2015 – en nedgång med 27 %.
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