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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2017:11 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 13 november 2017. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson 
Marianne Eliason 
Anders Kvist  
Astri Muren 
Hans Nyman  
Gustaf Sjöberg  
Erik Thedéen, generaldirektör  
 
Personalrepresentant 
 
Ej närvarande 

 
Finansinspektionen 
 
Lena Boregård (137 §) 
Staffan Boström (137 §) 
Henrik Braconier (132 och 138 §§) 
Eva Dahlberg (144 §) 
Sophie Degenne (145 §) 
Kenneth Edgren (132 §) 
Thomas Eisensee (132 §) 
Victoria Ericsson (132 §) 
Per Gustafsson (135 §) 
Jonas Hild (136 §) 
Martina Jäderlund (135 och 136 §§) 
Magnus Karlsson (132 §) 
Jorma Kyrö (137 §) 
Erik Kärrlander (133 §) 
Åsa Larsson (144 §) 
Berit Lignercrona (144 §) 
Jonatan Loor (135 och 137 §§) 
Kajsa Larsberger Holting (136 §)  
Anette Bernwall Lindgren (134 §) 
Åsa Wallin Nilsson (132 §) 
Martin Noréus (130–143 §§) 
Magdalena Petersson (137 §) 
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Charlotte Rydin (130–146 §§) 
Caroline Rygaard (135 §) 
Shahab Seifzadeh (134 §) 
Anki Storkaas (130–146 §§) 
Tomas Ullman (134 §) 
Aron Verständig (145 §) 
Annika Zervens (130–135 §§) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

 
130 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att det 

tillkommit en dagordningspunkt (13) om arbetsordningen för revisionsutskottet 
samt att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet. 

 
131 § Ordföranden anmälde protokollet 2017:10. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
132 § Thomas Eisensee föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

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

 
Styrelsen beslutade att förslaget till föreskrifter ska skickas till regeringen för 
medgivande, se bilagorna 1–3. 

 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 
133 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 4. 
 
134 § Shahab Seifzadeh föredrog förslag till beslut om varning och sanktionsavgift 

mot Exceed Capital Sverige AB. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
135 § Jonatan Loor föredrog förslag till beslut om anmärkning och sanktionsavgift mot 

Sörmlands Sparbank.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enligt bilaga 6. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
136 § Kajsa Larsberger Holting föredrog förslag till föreskrifter om upphävande av 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av 
likviditetsrisker och förslag till föreskrifter om upphävande av 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på 
likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden.  
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 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 7 och 8. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
137 § Lena Boregård föredrog förslag till föreskrifter om ändring av 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om 
rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter. 

  
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 9 och 10. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
138 § Henrik Braconier informerade om den kommande stabilitetsrapporten och om 

Finansiella stabilitetsrådets nästa möte. 
 
139 § Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete. 
 
140 § Anki Storkaas föredrog förslag till arbetsordning för revisionsutskottet. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 11.  
 
141 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.  
 
142 §  Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt.  
 
143 §  Charlotte Rydin informerade om aktuella remisser. 
 
144 § Berit Lignercrona informerade om redovisningen av regeringsuppdraget 

Skadereglering vid personskada. 
 
145 § Aron Verständig informerade om dokumentet Ramverk för område Marknader. 
 
146 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
147 § Styrelsens egen tid. 
 
148 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
 
 


