
 

 1 

 

P R O T O K O L L  
 
 
    
    2019:12 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 10 december 2019 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson  
Marianne Eliason 
Peter Englund  
Astri Muren  
Hans Nyman 
Mats Walberg 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Peter Albrecht (142 §) 
Johannes Björk (141 §) 
Tobias Björklund (142 §) 
Johanna Borg (144 §) 
Petra Ericson (145 och 146 §§) 
Mirka Ylinen Gorne (141 §) 
Per Griberg (139 §) 
Susanna Grufman (137–150 §§) 
Kati Hedberg (145 och 146 §§) 
Helena Käll (145 och 146 §§) 
Leonard Weber Landgren (144 §) 
Åsa Larsson (139 och 144 §§) 
Eric Leijonram (137–150 §§) 
Magdalena Petersson (144 §) 
Arne Sandström (144 §) 
Anki Storkaas (137–150 §§) 
Sabina Arama Ström (144 §) 
Annika Zervens (137–150 §§) 
Greta Wennerberg (144 §) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt  
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137 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
138 § Ordföranden anmälde protokollen 2019:10 och 2019:11. Styrelsen beslutade att 

lägga protokollen till handlingarna.  
 
139 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
140 § Maria Bredberg Pettersson föredrog förslag till revisionsplan för 

Finansinspektionens internrevision för 2020, förslag till revidering av 
Finansinspektionens riktlinjer för internrevision och förslag till revidering av 
arbetsordningen för Finansinspektionens revisionsutskott.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 2–4. 
 
141 § Johannes Björk föredrog förslag till beslut om att ge tillstånd till förvärv av 

aktier i Atlant fonder AB. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 5.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
142 § Peter Albrecht föredrog förslag till beslut om delegering från styrelsen till 

generaldirektören.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 6.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
143 § Ulrika Båth Bertram föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 7. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
144 § Leonard Weber Landgren föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd om tjänstepensionsföretag, Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag och 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag samt förslag till föreskrifter om 
ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om 
förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens, föreskrifter om 
ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om 
information som gäller försäkring och tjänstepension, föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om 
tillsynsrapportering för försäkringsrörelse och föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på 
försäkringsområdet. 
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 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 8–14. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
145 § Helena Käll informerade om den övergripande riskanalysen för 2020. 
 
146 § Kati Hedberg föredrog förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 15.  
 
147 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
148 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
149 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
150 § Under övriga frågor informerade Anna Nystedt om styrelsens 

anmälningsskyldighet avseende innehav av finansiella instrument.   
 
151 § Styrelsens egen tid. 
 
152 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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