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Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på 

yrkeskvalifikationer; UD2020/04337/HI 

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget. 

Med anledning av vad som framhålls i promemorian om effektiva rättsmedel 

(avsnitt 5.10) vill FI dock uppmärksamma att FI inte fattar något beslut om att 

godkänna eller inte godkänna en person som är ansvarig för aktuariefunktionen 

i ett försäkringsföretag eller i ett tjänstepensionsföretag. Det finns alltså inte 

några avslagsbeslut att överklaga för en enskild. I stället tar FI enligt 10 kap. 

5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) emot en anmälan om 

lämplighetsprövning från det försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag 

där personen ska vara ansvarig för aktuariefunktionen. För det fall FI skulle 

bedöma att den person som anmälts är olämplig kan FI ytterst fatta beslut om 

att ingripa mot företaget, se 18 kap. 11 § försäkringsrörelselagen. Ett sådant 

beslut kan överklagas av företaget, men sannolikt också av den person som har 

bedömts olämplig, jfr HFD 2013 ref. 74. Härigenom kan alltså den enskilde få 

frågan anhängiggjord hos domstol, om än inte genom att överklaga ett beslut 

som riktas direkt mot den enskilde.  

I promemorian nämns att det i 11 kap. 2 § förordningen om erkännande av 

yrkeskvalifikationer finns en påminnelse om bestämmelserna i 40 § 

förvaltningslagen om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. För det fall 

FI fattar ett beslut om att inte erkänna någons yrkeskvalifikationer är det i 

likhet med vad som beskrivs i promemorian möjligt att överklaga ett sådant 

beslut och få en domstolsprövning.  
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