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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:14 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 oktober 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Björn Bargholtz (118 § [delvis]), närvarande via 
skype 
Anders Bredhe (120 §), närvarande via skype 
Petra Ericson (123 och 124 §§), närvarande via 
skype 
Therese Forsberg (123 och 124 §§), närvarande via 
skype 
Erika Goldkuhl (120 §), närvarande via skype 
Susanna Grufman (116–129 §§), närvarande via 
skype 
Kati Hedberg (123 och 124 §), närvarande via skype 
Nanny Hiort (122 §), närvarande via skype 
Lars Hörngren (126 §) 
Maria Karlbom (122 §), närvarande via skype 
Åsa Larson (121 och 122 §§), närvarande via skype 
Eric Leijonram (116–129 §§) 
Linda Löfgren (120 §), närvarande via skype 
Marcus Palm (120 §), närvarande via skype 
Magdalena Petersson (121 §), närvarande via skype 
Göran Ronge (122 §), närvarande via skype 
Caroline Rygaard (118 § [delvis]), närvarande via 
skype 
Anki Storkaas (116–129 §§), närvarande via skype 
Sabina Arama Ström (122 §), närvarande via skype 
Greta Wennerberg (121 §), närvarande via skype 
Annika Zervens (116–130 §§), närvarande via skype 
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Josephine Ögren Aliu (120 §), närvarande via skype 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt, närvarande via skype 
 

        
116 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
117 § Ordföranden anmälde protokollet 2020:13. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna. 
 
118 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
119 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas föredrog förslag till åtgärder med 

anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer efter 
granskning av Finansinspektionens rekryteringsprocess.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
120 § Josephine Ögren Aliu föredrog förslag till beslut om anmärkning och 

sanktionsavgift mot AK Nordic AB.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 3. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
121 § Greta Wennerberg föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd (2019:23) om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 4. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
122 § Nanny Hiort föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag, förslag till allmänna råd 
om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:6) om 
avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven 
försäkringsrörelse, förslag till allmänna råd om ändring i Finansinspektionens 
allmänna råd (FFFS 2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen, 
förslag till allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd  
(FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag, förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om 
kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, förslag till föreskrifter om ändring 
i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om 
förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag, förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse, förslag till föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om 
tillsynsrapportering för försäkringsrörelse, förslag till föreskrifter om ändring i 
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Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på 
försäkringsområdet, förslag till Finansinspektionens allmänna råd om 
ersättningspolicy i börser och clearingorganisationer samt förslag till 
Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 5–15. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
123 § Kati Hedberg, Petra Ericson och Therese Forsberg informerade om 

verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 2. 
 
124 § Kati Hedberg och Erik Thedéen informerade om budgetpropositionen.  
 
125 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
126 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
127 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
128 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
129 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
130 § Styrelsens egen tid. 
 
131 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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