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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2015:13 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
måndagen den 14 december 2015 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Sonja Daltung 
Astri Muren  
Hans Nyman 
Anna Pettersson Westerberg 
Gustaf Sjöberg 
Erik Thedéen, generaldirektör (143–159 §§) 
 
Personalrepresentant 
 
Pia Leminen (143–156 §) 
 
Finansinspektionen 
 
Torkel Agnér (153–155 §§) 
Sabina Arama Ström (147–150 §§)  
Johan Berg (156 §) 
Sara Björkman (146 §) 
Agneta Blomquist (157 §)  
Henrik Braconier (151 och 152 §§)  
Jesper Bruzelius (156 §) 
Uldis Cerps (156 §) 
Louise Conradi (157 §)  
Petra Ericson (153 och 154 §§)  
Johan Eriksson (156 §) 
Tove Friberg (153–155 §§) 
Christer Furustedt (160 §) 
Matilda Gjirja (151 §) 
Per Griberg (156 §) 
Elisabeth Gustafsson (146 §) 
Johan Hedberg (146 §) 
Per Håkansson 
Peter Kvist (143–156 §§)   
Anders Lindkvist (147–149 §§) 
Karin Lundberg (156 §)  
Martin Noréus (151–161 §§) 
Malin Omberg (156 §)  
Ulrika Persson (153 och 154 §§) 
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Markus Ribbing (156 §) 
Arne Sandström (148–150 §§) 
Anna Stålnacke (146, 148 och 150 §§)   
Leonard Weber Landgren (150 §) 
Greta Wennerberg (148 och 149 §§) 
Maria Westerberg (149 §) 
Annika Zervens (143–156 §)  
 
Protokollförare 
 
Magdalena Petersson  

 
 
143 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena 

skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.  
 
144 § Ordföranden anmälde protokollen 2015:11 och 12. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollen till handlingarna.   
 
145 §  Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
 
146 §  Elisabeth Gustafsson föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter om 

anmälan av vissa förvärv och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.  

 
 Ärendet bordlades. 
  
147 § Anders Lindkvist föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter om 

eurokurs på försäkringsområdet.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 2.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
148 § Greta Wennerberg föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter om 

övergångsregler för försäkringsrörelse.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 3.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
149 § Maria Westerberg föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:8) om normalplan för 
skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv.  

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 4.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
150 § Sabina Arama Ström och Leonard Weber Landgren informerade om arbetet med 

föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
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(FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse och föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om 
tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.  

  
151 § Matilda Gjirja föredrog förslag till beslut om kontracykliskt buffertvärde. 
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
152 § Henrik Braconier informerade om stabilitetsrådet. 
 
153 § Tove Friberg, Ulrika Persson och Petra Ericson informerade om arbetet med 

verksamhetsplanen och budgeten för kommande år. 
 
154 §   Tove Friberg och Ulrika Persson informerade om arbetet med årsredovisningen. 
 
155 § Torkel Agnér och Tove Friberg informerade om arbetet med underlag för 

styrelsens bedömning av Finansinspektionens interna styrning och kontroll. 
 
156 § Fortsatt information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
157 § Agneta Blomquist och Louise Conradi informerade om överklagade ärenden. 
 
158 § Magdalena Petersson informerade om pågående och kommande regelprojekt. 
 
159 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser. 
 
160 § Under övriga frågor informerades om följande. 
 
 a) Per Håkansson informerade om tidpunkten för styrelseutskicket inför 

styrelsemötet i januari 2016 samt om resultatet och uppföljningen av 
Justitieombudsmannens inspektion i november 2015.  

  
 b) Christer Furustedt informerade om den studie om tillsynskvalitet som 

Financial Stability Board (FSB) har genomfört och som omfattat bland annat 
Finansinspektionen.  

 
161 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.  
  
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Magdalena Petersson   Sven-Erik Österberg  
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