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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2015:12 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse 
onsdagen den 25 november 2015. 
 
 
Deltagande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Sonja Daltung 
Astri Muren 
Hans Nyman 
Anna Pettersson Westerberg  
Gustaf Sjöberg 
Erik Thedéen, generaldirektör  
 
Protokollförare 
 
Anna Stålnacke 
 
Övrig deltagare 
 
Per Håkansson 
 

 
141 § Styrelsen har vid sammanträdet den 16 november 2015 (§ 134) tagit del av ett 

förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt ett utkast till en beslutspromemoria. Styrelsen fick vid 
sammanträdet en föredragning av ärendet. 

 
Styrelsens ledamöter har nu skriftligen fått information om att inga ändringar 
behöver göras i förslaget till föreskrifter eller utkastet till beslutspromemoria 
med anledning av riksdagens beslut den 18 november 2015 om propositionen 
2015/16:3, Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för 
utvinningsindustrin.  
 
Styrelsen beslutade i enlighet med bilaga 1.  
 
Denna paragraf justerades omedelbart. 
 
 

142 § Styrelsen har vid sammanträdet den 16 november 2015 (§ 135) tagit del av tolv 
förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd samt ett utkast till en 
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beslutspromemoria med anledning av Solvens 2-regelverket. Styrelsen fick vid 
sammanträdet en föredragning av ärendet. 

  
 Följande tolv föreskrifter och allmänna råd ingår i förslaget: 

 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
försäkringsrörelse 

 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek 

 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsgivare från tredje land 
som driver verksamhet i Sverige 

 Finansinspektionens föreskrifter om placeringsriktlinjer och 
konsekvensanalys för pensionsstiftelser 

 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkringsföretag 

 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
tillsynsrapportering för försäkringsrörelse 

 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i 
understödsföreningar, fondbolag, börser, clearingorganisationer och 
institut för utgivning av elektroniska pengar 

 Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av 
väsentlig betydelse 

 Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 
2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag 

 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2009:3) om ägar- och ledningsprövning 

 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 2013:8) om normalplan för 
skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv 

 
Styrelsens ledamöter har nu skriftligen fått information om att inga ändringar 
behöver göras i förslaget till föreskrifter eller utkastet till beslutspromemoria 
med anledning av riksdagens beslut den 18 november 2015 om propositionen 
2015/16:9 om Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet. 
Däremot behöver ändringar göras i de föreslagna föreskrifterna med anledning 
av att kommissionen ännu inte har antagit de genomförandeförordningar om 
fastställande av tekniska standarder som föreskriftsförslaget hänvisar till. 
 
Styrelsen beslutade i enlighet med bilaga 2–13.  
 
Denna paragraf justerades omedelbart. 

 
 
Vid protokollet Justerat 
 
 
Anna Stålnacke Sven-Erik Österberg 
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Sonja Daltung Astri Muren  
 
 
 
Hans Nyman  Anna Pettersson Westerberg 
 
 
 
Gustaf Sjöberg Erik Thedéen 
 
 
 
    
 
 


