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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2015:10 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos  
Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm och Villa Sandudden,  
Ingarö måndagen den 12 oktober 2015 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Sonja Daltung 
Astri Muren 
Hans Nyman 
Gustaf Sjöberg 
Martin Noréus, generaldirektör  
 
Personalrepresentanter 
 
Martin Arner (111–120 §§) 
Johan Edhenholm (111–120 §§) 
 
Finansinspektionen 
 
Björn Bargholtz (115 §) 
Henrik Braconier (113–115 §§) 
Moa Cedhamre (119 a §) 
Matilda Gjirja (114 §) 
Kati Hedberg (116 och 117 §§) 
Per Håkansson 
Peter Kvist (111–120 §§)  
Petra Lindberg (113 och 114 §§) 
Oskar Ode (118 §) 
Ulrika Persson (116 §) 
Jakob Sandelius (115 §) 
Aron Verständig (118 §) 
Åsa Wallin Nilsson (115 §) 
Annika Zervens (111–120 §§) 
 
Protokollförare 
 
Magdalena Petersson (111–120 §§) och  
Per Håkansson (121–124 §§)  
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111 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena 
skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.  

 
112 § Ordföranden anmälde protokollet 2015:9. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.   
 
113 §  Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
 
114 §  Matilda Gjirja informerade om arbetet inför styrelsens omprövning av den 

kontracykliska kapitalbufferten i december 2015. Styrelsen uttalade att arbetet 
ska fortsätta med inriktningen att den kontracykliska kapitalbufferten ska vara 
oförändrad.  

 
115 §  Björn Bargholtz föredrog förslag till beslut om kapitalbuffert för systemviktiga 

institut. 
 
 Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de ställningstaganden som framgår av 

promemoria, bilaga 2.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
  
116 §  Ulrika Persson och Kati Hedberg informerade om verksamhets- och 

budgetuppföljning för andra tertialet 2015. 
 
117 § Kati Hedberg föredrog förslag till beslut att begära undantag från att lämna 

delårsrapport. 
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 3.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
118 § Aron Verständig och Oskar Ode informerade om Europeiska kommissionens 

initiativ om kapitalmarknadsunionen. 
 
119 § Under övriga frågor informerades om följande. 
 
 a) Moa Cedhamre och Per Håkansson informerade om att den internationella 

handboken har reviderats. Styrelsen hade ingen erinran mot de processer som 
beskrivs i handboken. 
 

 b) Peter Kvist informerade om rekryteringen av internrevisionschef.  
 
120 § Per Håkansson informerade om överklagade ärenden.   
 
121 § Per Håkansson informerade om pågående och kommande regelprojekt. 
 
122 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser. 
 
123 § Under övriga frågor (fortsättning) informerade Per Håkansson om 

budgetpropositionen och Martin Noréus om förutsättningar för 
verksamhetsplanering. 
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124 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.  
  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Magdalena Petersson   Sven-Erik Österberg  
 
 
 
 
Per Håkansson    


