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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2018:1 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 23 januari 2018. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Maria Bredberg Pettersson, ordförande 
Marianne Eliason 
Anders Kvist  
Astri Muren  
Hans Nyman  
Erik Thedéen, generaldirektör  
 
Personalrepresentant 
 
Juan Serrano (1–16 §§) 

 
Finansinspektionen 
 
Johan Berg (3 §) 
Agneta Blomquist (5 §) 
Henrik Braconier (3 §) 
Tove Friberg (7–11 §§) 
Kati Hedberg (7 §) 
Susanna Hellström (3 §) 
Thomas Holmestål (6 §) 
Johan Hultgren (4 §) 
Catrin Hådén (5 §) 
Helena Käll (7–9 §§) 
Håkan Nyberg (7–11 §§) 
Magdalena Petersson (6 §) 
Peter Rogers (5 §) 
Charlotte Rydin (1–16 §§) 
Carl Sehlin (4 §) 
Katarina Welin (6 §) 
Håkan Östberg (4 §) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

 
1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  



 2

 
2 § Ordföranden anmälde protokollet 2017:12. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
3 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
4 § Johan Hultgren föredrog förslag till ändringar i Finansinspektionens 

arbetsordning.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
5 §  Agneta Blomqvist föredrog ett förslag till delegering av beslut.  
 
 Styrelsen beslutade att till generaldirektören delegera rätten att fatta beslut om 

eventuell återkallelse av verksamhetstillstånd i ärende FI 17-20839, baserat på 
att det företag som ärendet rör saknar förvaringsinstitut. 

 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
6 § Thomas Holmestål föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering 
av operativa risker och förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-
verksamhet och insättningssystem. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 3 och 4. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
7 § Håkan Nyberg informerade om arbetet med årsredovisningen och 

bedömningsunderlaget för intern styrning och kontroll. 
 
8 § Tove Friberg informerade om regleringsbrevet för Finansinspektionen. 
 
9 § Helena Käll informerade om den övergripande riskanalysen för 2018. 
  
10 § Håkan Nyberg föredrog förslag till verksamhetsplan och budet för 2018.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
11 § Håkan Nyberg informerade om budgetunderlagen för 2019–2021. 
 
12 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.  
 
13 §  Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt.  
 
14 §  Charlotte Rydin informerade om aktuella remisser. 



 3

 
15 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
16 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Maria Bredberg Pettersson 
 
 


