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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2019:6 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 21 maj 2019. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson 
Marianne Eliason 
Peter Englund (57–65 §§) 
Astri Muren (57–62 §§) 
Hans Nyman 
Mats Walberg  
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Ted Aranki (61 och 62 §§) 
Johan Berg (61 och 62 §§) 
Anders Bredhe (63 §) 
Matilda Gjirja (61 §) 
Johan Grönquist (63 §) 
Marielle Halvarsson (63 §) 
Tove Husell (60 §) 
Per Håkansson (57–68 §§) 
Marie Jespersson (60 §) 
Frida Kanslätt (50 §) 
Magnus Karlsson (61 och 62 §§) 
Anders Kvist (61 och 62 §§) 
Niclas Lindegren (63 §) 
Karin Lindell (61 och 62 §§) 
Sara Martinussen (63 §) 
Martin Noréus (59–68 §§) 
Malin Omberg (60 §) 
Anki Storkaas (57–68 §§) 
Annika Zervens (57– 63 §§) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
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57 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknas att 
dagordningspunkterna hanterades i den ordning som framgår av protokollet. 

 
58 § Ordföranden anmälde protokollet 2019:5. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
59 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
 
60 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas föredrog förslag till beslut om 

åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 
efter granskning av behörighetsstyrning och förslag till beslut om åtgärder med 
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer efter 
granskning av marknadsmissbruk.  

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilagorna 2 och 3. 
  
 Anki Storkaas informerade om internrevisionens kvarstående iakttagelser under 

tertial 1. 
 
61 § Matilda Gjirja informerade om det finansiella stabilitetsrådets kommande möte. 
 
 Karin Lindell informerade om Finansinspektionens stabilitetsrapport.   
 
62 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
63 § Sara Martinussen föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter om 

periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara 
skulder samt förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. 

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilagorna 4–9. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
64 § Per Håkansson föredrog förslag till styrelsekalender för 2020.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 10. 
 
65 § Anna Nystedt och Per Håkansson informerade om överklagade ärenden.  
 
66 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
67 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser. 
 
68 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
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69 § Styrelsens egen tid. 
 
70 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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