
 

 1 

 

P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:13 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 15 september 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson  
Peter Englund, närvarande via skype 
Astri Muren, närvarande via skype  
Stefan Nyström 
Mats Walberg, närvarande per telefon 
Charlotte Zackari 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Johan Almenberg (108 §), närvarande via skype 
Ulrika Båth Bertram (106 §), närvarande via skype 
Abdul Betts (106 §), närvarande via skype 
Maria Blomberg (104 § [delvis]), närvarande via 
skype 
Henrik Braconier (108 §), närvarande via skype 
Susanna Zeitoun Eckerhall (108 §), närvarande via 
skype 
Klas Granlund (104 § [delvis]), närvarande via 
skype 
Susanna Grufman (102–113 §§), närvarande via 
skype 
Martina Jäderlund (106 §), närvarande via skype 
Åsa Larson (107 §), närvarande via skype 
Eric Leijonram (102–113 §§) 
Anna Lundberg (107 §), närvarande via skype 
Karin Lundberg (104 § [delvis]), närvarande via 
skype 
Karolina Nyman (107 §), närvarande via skype 
Magdalena Petersson (107 §), närvarande via skype 
Markus Ribbing (104 § [delvis]) 
Anneli Sihlstedt (107 §), närvarande via skype 
Johannes Spansk (107 §), närvarande via skype 
Anki Storkaas (102–113 §§), närvarande via skype 
William Svärd (107 §), närvarande via skype 
Anna Karin Vinterhav (107 §), närvarande via skype 
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Johanna Fager Wettergren (108 §), närvarande via 
skype 
Annika Zervens (102–113 §§), närvarande via skype 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt, närvarande via skype 
 
 

        
102 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
103 § Ordföranden anmälde protokollen 2020:11 och 12. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollen till handlingarna. 
 
104 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
105 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas informerade om 

Revisionsutskottets arbete. 
 
106 § Ulrika Båth Bertram föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd om utländska kreditinstituts rapportering för betydande filialer i 
Sverige. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
107 § Anneli Sihlstedt och Anna Karin Vinterhav föredrog förslag till föreskrifter om 

ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om 
tjänstepensionsföretag och föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för 
tjänstepensionsföretag. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 3–5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
108 § Anna Nystedt föredrog förslag till revidering av Finansinspektionens 

arbetsordning.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 6. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
109 § Susanna Zeitoun Eckerhall och Johanna Fager Wettergren informerade om 

Finansinspektionens hållbarhetsarbete. 
 
110 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
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111 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
112 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
113 § Under övriga frågor informerade Eric Leijonram om att styrelsen kommer få 

tillgång till datorer från Finansinspektionen. 
 
114 § Styrelsens egen tid. 
 
115 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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