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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2018:6 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse 
måndagen den 25 juni 2018. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson 
Marianne Eliason 
Astri Muren 
Hans Nyman  
Mats Walberg 
Erik Thedéen, generaldirektör  
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 
Övrig deltagare 
 
Charlotte Rydin 

 
 
78 § Styrelsen har vid sammanträdet den 19 juni 2018 (68 §) tagit del av ett förslag 

till nya föreskrifter och tre förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd med 
anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 
januari 2016 om försäkringsdistribution. Förslaget till nya förskrifter består av 
föreskrifter om försäkringsdistribution. Förslagen till ändrade föreskrifter och 
allmänna råd består av föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter, 
allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om 
styrning och kontroll av finansiella företag och föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om 
försäkringsrörelse.  

 
 Styrelsen har vid samma sammanträde tagit del av tre förslag till ändrade 

föreskrifter som inte har samband med det ovan nämnda direktivet om 
försäkringsdistribution men som har hanterats i samma regelprojekt. Det handlar 
om förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter, 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om 
värdepappersfonder och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
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Förslaget till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter är 
detsamma som det som nämns i stycket ovan. 

 
 Styrelsen fick vid sammanträdet en föredragning av ärendena och fick ta del av 

ett utkast till beslutspromemoria.  
 
 Styrelsens ledamöter har nu skriftligen fått information om att inga ändringar 

behöver göras i förslagen till föreskrifter eller utkastet till beslutspromemoria 
med anledning av riksdagens beslut den 19 juni 2018 om propositionen 
2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution. 

 
 Styrelsen beslutade i enlighet med bilagorna 1–6. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
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