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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2018:11 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 11 december 2018. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson 
Marianne Eliason 
Peter Englund (133–146 §§) 
Astri Muren 
Hans Nyman 
Mats Walberg 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Sophie Degenne (131-144 §§) 
Kenneth Edgren (137 §) 
Petra Ericsson (139 och 140 §§) 
Ida Frössander (133 §) 
Thomas Holmeståhl (136 §) 
Catrin Hådén (133 §) 
Per Håkansson (133 §) 
Frida Kanslätt (137 §) 
Maria Karlbom (133 §) 
Åsa Larsson (133 §) 
Per Nordkvist (137 §) 
Håkan Nyberg (139 och 140 §§) 
Jonas Opperud (136 §) 
Jessica Persson (139 och 140 §§) 
Magdalena Petersson (133 och 136 §§) 
Markus Ribbing (133 §) 
Markus Rosenberg (133 §) 
Anki Storkaas (131–144 §§) 
Annika Zervens (131–133, och 138 §§) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

 
131 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
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132 § Ordföranden anmälde protokollet 2018:10. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
133 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
  
134 § Maria Bredberg Pettersson informerade om Revisionsutskottets arbete och om 

Internrevisionens förslag till granskningsplan 2019. Hon föredrog även förslag 
till två beslut om åtgärder i anledning av Internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 2 och 3. 
 
135 § Erik Thedéen föredrog förslag till organisationsförändring. 
 
 Styrelsen beslutade om den organisationsförändring som framgår av bilaga 4. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
136 § Thomas Holmeståhl föredrog förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 

börsers förteckningar över innehav av finansiella instrument, förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument samt 
förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa 
finansiella instrument. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 5–7. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
  
137 § Frida Kanslätt föredrog förslag till föreskrifter om ändring av 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot 
säkerhet i bostad. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 8. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
138 §  Annika Zervens föredrog förslag till reviderad Kommunikationspolicy.  
 
 Styrelsen beslutade att skjuta upp antagandet av policyn till styrelsemötet i 

januari 2019. 
 
139 § Håkan Nyberg informerade om den övergripande inriktningen på 

verksamhetsplanen och om den preliminära budgeten för kommande år. 
 
140 § Jessica Persson informerade om arbetet med årsredovisningen och 

bedömningsunderlaget för intern styrning och kontroll. 
 
141 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.  
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142 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
143 § Sophie Degenne informerade om aktuella remisser. 
 
144 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
145 § Styrelsens egen tid. 
 
146 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
 


