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Sammanfattning
Finansinspektionen (FI) har under flera år fått ökade resurser för att
kunna utöva en effektiv tillsyn. Samtidigt har våra uppdrag vuxit i
både omfång och antal. Det gäller en rad nya regelverk inom EU men
också nya uppgifter och mandat från regeringen, till exempel
hållbarhetsfrågor, makrotillsyn och nu senast uppdrag inom total- och
civilförsvaret. Coronapandemin har samtidigt synliggjort särskilda
risker och sårbarheter i det finansiella systemet som kräver särskilda
insatser från FI.
Detta är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Därför pågår
ständigt ett långsiktigt och strategisk arbete för att effektivisera
verksamheten. Men FI bedömer att den obalans mellan våra uppdrag
och de resurser som vi har för att fullgöra dem som funnits i flera år,
inte går att fortsätta att lösa genom löpande omprioriteringar. Den
typen av åtgärder räcker inte för att upprätthålla kvaliteten i
verksamheten som helhet eftersom varje sådan prioritering riskerar att
ytterligare öka glappet mellan de samlade behoven inom FI:s alla
ansvarsområden och vår kapacitet att klara av dem.
Därför begär FI ett generellt tillskott av anslagsmedel, utöver anslag
för särskilda satsningar. En generell höjning behövs för att FI ska
kunna leva upp till de förväntningar på den finansiella tillsynen som
allmänheten har och som ställs på oss i det internationella arbetet.
FI begär därutöver utökade anslag för satsningar inom fyra
prioriterade områden:

Ökade resurser för att stärka tillsynen av
kapitalmarknaderna och företagsobligationsfonderna
Brister i fond- och kapitalmarknaderna som har synliggjorts under
coronapandemin kräver ytterligare insatser av både tillsyn och
regelgivning. FI ser bland annat ett stort behov av ytterligare åtgärder
för att trygga att fonder som investerar i företagsobligationer förbättrar
sin hantering av likviditetsrisker och därmed bättre skyddar sina
fondsparare. Som ett komplement behövs åtgärder för att förbättra
handeln med företagsobligationer.

Nya behov av tillsyn av den finansiella infrastrukturen
Resurser och kompetens behövs för att klara av den tillsyn som
tillkommer av den finansiella infrastrukturen. Det gäller särskilt
kompetens för att analysera och granska de finansiella
infrastrukturföretagens beslut att utkontraktera delar av sin
verksamhet.

Förbättra FI:s it- och datasystem och stärka
motståndskraften mot informations- och cyberrisker.
Resurser behövs så att FI kan anpassa verksamheten till kraven och
förväntningarna i regeringens digitaliseringsstrategi och stärka
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motståndskraften mot informations- och cyberrisker. Resurser behövs
även för att öka tillsynen av de finansiella företagen på samma
område. Resursbehovet är större initialt men minskar succesivt när
nya system införs.

Nya uppdrag inom total- och civilförsvaret
Resurser behövs för att förstärka arbetet och rekrytera den kompetens
som krävs med anledning av FI:s nya uppdrag inom total- och
civilförsvaret. De berör initialt personalkostnader, men innehåller från
2024 även lokalkostnader för att möta högre ställda säkerhetskrav.
BEHOV AV MEDELSTILLSKOTT 2022–2024
FI:s behov av medelsförstärkningar under åren 2022–2024 sammanfattas i tabellen nedan. Dessa ska ses som miniminivåer för att vi ska
genomföra de nya uppgifter som redogörs i underlaget. Ambitionsnivån kan höjas om FI får mer resurser än de som begärs.
Medelsförstärkning
Mkr
2022

2023

2024

Generellt medelstillskott

50

75

75

Fond- och kapitalmarknadernas
betydelse för finansiell stabilitet
och konsumentskydd

15

20

20

Den finansiella infrastrukturens
snabba förändring

12

12

12

It, digitalisering och cyberrisker

30

25

20

Total- och civilförsvaret

15

15

20

122

147

147

Summa
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Inledning
Finansinspektionen överlämnar budgetunderlag för räkenskapsåren 2022–
2024 enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
FI:S ROLL OCH RESURSBEHOV NÄRMASTE ÅREN
Sedan finanskrisen 2008 har resurserna för finansiell tillsyn ökat, i
Sverige och i omvärlden. FI är i dag en avsevärt större myndighet än
för tio–femton år sen.
Trots det är FI i en internationell jämförelse fortfarande en liten
myndighet. FI har också ett större uppdrag än de flesta andra
tillsynsmyndigheter eftersom vi ansvarar för tillsynen av och
omfattande regelgivning inom samtliga delar av finansmarknaden
(inklusive penningtvätt), samt för konsumentskydd och makrotillsyn.
Internationella valutafonden (IMF) pekade 2016 på att FI hade
ungefär hälften så mycket resurser för tillsyn som jämförbara
tillsynsmyndigheter. Två exempel illustrerar att läget är ungefär
detsamma som för fem år sedan.
Den nederländska tillsynsmyndigheten, AFM, har inte ansvar för
makrotillsyn eller tillsynen av stora banker, två omfattande och
resurskrävande uppdrag på FI, men har omkring 100 fler anställda än
FI.1
Den belgiska tillsynsmyndigheten, FSMA, har drygt 350 anställda för
tillsyn över värdepappersmarknaderna och den finansiella
infrastrukturen.2 Motsvarande frågor hanteras på FI av ett
verksamhetsområde med omkring 110 anställda. Till detta kan
tilläggas att den svenska finansmarknaden är större än den belgiska.
Samtidigt har det ökade regelarbetet efter finanskrisen medfört att FI:s
uppdrag har vuxit i både omfång och antal. Det gäller en rad nya
regelverk inom EU men också nya uppgifter och mandat från
regeringen, till exempel hållbarhetsfrågor, makrotillsyn och nu senast
uppdrag inom total- och civilförsvaret. Den tekniska utvecklingen går
samtidigt snabbt, inte minst i Sverige, där nya sätt att distribuera och
producera finansiella tjänster ställer nya krav på oss att både ta fram
nya regler och utöva tillsyn över nya typer av företag.
Till detta kommer att förväntningarna på FI:s internationella arbete
har ökat till följd av Brexit. Det är tydligt att FI förväntas ta en mer
aktiv roll i utvecklingen av olika regelverk för att fylla det tomrum
som Storbritannien lämnat efter sig. Det ser vi inte minst i önskemål
1 Närmare bestämt 660 anställda enligt AFM:s årsredovisning från 2019. FI hade under 2020
drygt 550 anställda i medeltal
2 Enligt uppgift från FSMA till FI.
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om personal till olika arbetsgrupper och efterfrågan på analysunderlag
och ställningstaganden. Det avspeglar att Sverige har en av de största
finansmarknaderna i Europa.
Även coronapandemin påverkar förutsättningarna för FI:s verksamhet.
Den påverkar människors hälsa och liv. Konsekvenserna på
världsekonomin är betydande. Och den har synliggjort sårbarheter i
det finansiella systemet som behöver åtgärdas. Det gäller framför allt
hur viktig andra marknader och institutioner än banker är för
stabiliteten i det finansiella systemet, och då särskilt
företagsobligationsmarknaden och de fonder som investerar i
företagsobligationer. Här ser FI ett stort behov av insatser riktade mot
företagsobligationsfonderna för att dessa ska bli bättre på att hantera
sina likviditetsrisker i framtiden. Därför lyfter vi i årets
budgetunderlag detta som ett område där FI har ett behov av riktad
resursförstärkning (se nedan).
Till detta kommer ett antal nya regelverk och krav från regeringen,
inte minst när det gäller total- och civilförsvaret och regeringens
digitaliseringsstrategi, som kräver utökade resurser. För att FI ska
kunna arbeta mer smart, vilket också effektiviserar verksamheten,
krävs dessutom utveckling av metoder och tekniskt understöd som på
kort och medellång sikt kräver mer resurser.
Att vi har begränsat med resurser för att utföra ett omfattande uppdrag
är en verklighet som vi accepterar och hanterar. Därför pågår ständigt
ett långsiktigt och strategisk arbete för att effektivisera verksamheten.
Vi prioriterar hårt, sätter in resurser där de gör som mest nytta och
jobbar med att utveckla smarta arbetssätt. Detta är nyckelbegrepp i
FI:s strategidokument FI 2023.
Men det finns gränser för hur långt den typen av åtgärder räcker för att
upprätthålla kvaliteten i verksamheten som helhet. Vi kan kraftsamla
för att lösa särskilda problem, men varje sådan prioritering riskerar att
öka glappet mellan vår förmåga och behoven på andra områden. Som
ett exempel innebär resursläget att FI i dag inte kan
ersättningsrekrytera inom områden som inte har högst prioritet.
En risk med resursläget är att FI kan komma att behöva rikta om
tillsynen till att bli mer händelsestyrd. Det innebär att vi kan gripa in
först när problem uppstått, i stället för att arbeta med att förebygga
problem i framtiden genom riskbaserad tillsyn som är arbetssättet i
dag. Även om fall med sådan händelsestyrd tillsyn är ofrånkomliga, är
det mer ändamålsenligt om tillsynen kan bidra till att undvika eller
mildra problem som drabbar samhällsekonomin eller enskilda
konsumenter.
Vikten av förebyggande insatser har synliggjorts under pandemin där
FI:s mångåriga arbete med krav på att banker och försäkringsbolag
ökar sina buffertar, och att hushållen har marginaler i sin ekonomi, har
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skapat en motståndskraft som bidragit till att mildra pandemins
skadeverkningar på samhällsekonomin.
FI:s bedömning är därför att det sammantaget finns en obalans mellan
FI:s uppdrag och de resurser vi har för att fullgöra dem. Och för att vi
fullt ut ska kunna leva upp till förväntningarna som finns på FI, både
från allmänheten och i det internationella arbetet, behöver FI ett
generellt resurstillskott.
Det skulle ge oss bättre förutsättningar att kunna förebygga problem i
den finansiella sektorn i större omfattning vilket är det arbetssättet
som är bäst för det finansiella systemet och samhällsekonomin, liksom
skyddet av konsumenterna på finansmarknaderna. Detta behov
preciseras i det följande avsnittet, tillsammans med ett antal specifika
områden där FI anser att ytterligare insatser behövs.
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FI:s anslagsbegäran för 2022–2024
FI:S BEHOV AV GENERELLT RESURSTILLSKOTT
Begärd medelsförstärkning, Mkr
Generellt medelstillskott

2022

2023

2024

50

75

75

Som vi framhåller i inledningen anser FI att det finns en obalans
mellan våra uppdrag och de resurser som vi har för att fullgöra dem
och att det inte går att fortsätta lösa genom löpande omprioriteringar.
Växande krav – både nationellt och internationellt – på insatser inom
FI:s ansvarsområden tillsammans med antalet och omfattningen av
uppdragen gör att vi inte i längden kan omfördela resurser utan att det
påverkar vår tillsyn negativt på övriga områden. Detta motiverar ett
generellt resurstillskott.
Det ligger i sakens natur att det inte går att räkna fram en exakt siffra
för hur stort detta tillskott bör vara. Det handlar i stället om att ta
ställning till hur mycket mer som bör satsas för att uppnå rimligt satta
mål för kvaliteten i och omfattningen av den finansiella tillsyn FI
bedriver. Vägledning kan också fås genom internationella jämförelser.
Detta är en diskussion som FI ser som angelägen att ha med våra
uppdragsgivare och med andra intressenter.
FI bedömer samtidigt att behoven är stora redan nu och begär därför
en permanent höjning med 50/75 miljoner kronor per år från 2022.
Det skulle ge oss möjlighet att anställa mer personal på flera
tillsynsområden samtidigt för att kunna hålla jämnt tempo med
utvecklingen av den finansiella marknaden och våra uppdrag.

Konsekvenser av utebliven finansiering
Utan ett generellt tillskott ökar risken att FI tappar mycket i tempo och
effektivitet vid större händelser eftersom de i dag kräver att personal
flyttas från olika tillsynsområden. Det kommer också leda till att FI
måste fokusera på händelsestyrd tillsyn i stället för att arbeta
förebyggande och förekomma nya problem. Det kan leda till att både
de finansiella företagen och hushållen står sämre rustade vid en ny
större kris och att viktiga insatser på konsumentskyddsområdet får stå
tillbaka.
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FOND- OCH KAPITALMARKNADERNAS BETYDELSE FÖR
FINANSIELL STABILITET OCH KONSUMENTSKYDD
Begärd medelsförstärkning, Mkr
Fond- och kapitalmarknadernas
betydelse för finansiell stabilitet
och konsumentskydd

2022

2023

2024

15

20

20

Kapitalmarknaderna har en central roll i det finansiella systemet och
därmed en avgörande betydelse för realekonomin i Sverige. Deras
betydelse för finansiell stabilitet och konsumentskydd har ökat
väsentligt det senaste decenniet. De låga räntorna har fått investerare
att söka avkastning i mer riskfyllda, och potentiellt illikvida,
tillgångar. Samtidigt har möjligheterna för företag att finansiera sig på
kapitalmarknaderna blivit synnerligen gynnsamma. Allt fler företag
finansierar sig således via företagsobligationer.
Den allvarliga störning som uppstod på företagsobligationsmarknaden
under våren 2020, till följd av coronapandemin, är ett exempel på hur
snabbt problem som uppstår på kapitalmarknaderna kan sprida sig till
centrala finansiella institutioner och funktioner och därmed även
påverka konsumenter.
Osäkerheten om företagens framtid i kombination med en svårbedömd
prisbild försämrade möjligheten för investerare att sälja sina tillgångar
och ledde till utflöden ur företagsobligationsfonder. Vissa
företagsobligationsfonder stängde då ner sina fonder, vilket innebar att
många fondsparare inte kom åt sitt sparande i en orolig period. När
andrahandsmarknaden inte fungerade kunde företagen inte heller ge ut
nya obligationer, vilket störde deras finansiering och ledde till en snabb
ökning i efterfrågan på krediter från banker. Därmed aktualiserades den
systemrisk som ligger i att marknadsfinansieringen och banksystemet är
sammanlänkade.
Framåt ser FI stort behov av åtgärder för att trygga att fonder som
investerar i företagsobligationer förbättrar sin hantering av
likviditetsrisker och därmed bättre skyddar sina fondsparare. Som ett
komplement behövs åtgärder för att förbättra handeln med
företagsobligationer. En välfungerande marknad förutsätter bland
annat bättre transparens om priser och handelsvolymer.
Marknadsaktörerna håller på att ta fram en lösning för bättre transparens
efter initiativ av FI, men det krävs åtgärder även inom de andra
områdena.
FI bedömer mot denna bakgrund att det finns ett behov av en
permanent förstärkning av anslaget med 15 miljoner kronor 2022 och
20 miljoner de två följande åren. Detta för att stärka FI:s analys-,
tillsyns- och påverkansförmåga inom fond- och kapitalmarknaderna.
Äskandet rör främst personal, främst med kompetens att hantera
FI:S ANSLAGSBEGÄRAN FÖR 2022–2024 9
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väldigt stora datamängder och fler seniora analytiker med stor
erfarenhet av de finansiella marknaderna.

Konsekvens av utebliven finansiering
De risker som synliggjorts pekar på ett stort behov att agera
förebyggande och stärka företagsobligationsfondernas arbete. Men
givet resursläget på FI och de hårda prioriteringar som redan görs
finns det i dag små möjligheter att flytta resurser internt för att klara
av behovet av åtgärder och tillsyn kring riskerna som lyfts upp ovan.

DEN FINANSIELLA INFRASTRUKTURENS FÖRÄNDRING
Begärd medelsförstärkning, Mkr
Den finansiella infrastrukturens
förändring

2022

2023

2024

12

12

12

Sedan en tid tillbaka pågår en snabb och omfattande förändring av den
finansiella infrastrukturen i Sverige. Drivkrafterna är ökad
(kostnads)effektivisering, modernisering av underliggande itinfrastruktur och utveckling av nya tjänster, men också nya regelverk.
Som ett resultat har FI:s tillsynsuppdrag utvidgats väsentligt och det
finns ett betydande behov av att förstärka tillsyns- och tillståndskapaciteten inom området.
Det pågår till exempel stora förändringar av infrastrukturen för
betalningar (exempelvis löner, fakturabetalningar) där det nordiska
bankgemensamma initiativet P27 (P27 Nordic Payments Platform)
syftar till att bygga upp ny gränsöverskridande nordisk clearingverksamhet för betalningar. Verksamheten kommer att baseras i
Sverige och FI kommer att få tillsyn över den.
Riskbilden hos de finansiella infrastrukturbolagen har samtidigt ökat
markant till följd att företagen i allt högre grad använder en tredje part
för att utföra centrala funktioner i sina tjänster (utkontraktering).
Därigenom har förutsättningarna och fokus för FI:s tillsyn över
infrastrukturbolagen förändrats till att allt mer fokusera på it- och
utkontrakteringsrisker.
Ett flertal ändringar har också tillkommit i regleringen av centrala
motparter (CCP). Ändringarna har lett till nya och ökade krav på FI,
genom till exempel ökad samordning inom EU-samarbetet i fråga om
många olika ärendetyper, och ett ökat antal inkommande ärenden. En
ny förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
beräknas träda i kraft någon gång under 2021-22 vilket innebär nya
tillsynsuppdrag för FI.
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Dessutom förväntas en ansökan om tillstånd som administratör för den
svenska referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) att
komma in till FI under 2021. Stibor betraktas av Sverige och EU som
ett kritiskt referensvärde (ett av tre i Europa)3 och även detta blir ett
nytt uppdrag för oss att hantera inom området.
FI bedömer mot denna bakgrund ett behov av en permanent
förstärkning av anslaget med 12 miljoner kronor per år med start från
2022.
FI:s begäran innefattar främst kostnader för ny personal. Det gäller
mer personal med specialistkompetens inom utkontrakterings- och itrisker för att möta behoven av ökad tillsyn av de finansiella
infrastrukturbolagen som lyfts och kring metoder, definitioner och
prissättning av finansiella produkter för att klara tillsynsuppdraget
kring Stibor. Kompetenser som i dag inte finns i tillräcklig
utsträckning. De utökade resurserna behövs även för att bygga upp en
struktur för att hantera det nya uppdraget om återhämtning och
resolution av centrala motparter.

Konsekvenser av utebliven finansiering
Infrastrukturen för betalningar samt värdering, handel, clearing och
avveckling av värdepapper utgör kärnan i det finansiella systemet.
Problem hos de finansiella infrastrukturföretagen som levererar dessa
kritiska tjänster kan snabbt leda till finansiell instabilitet och direkt
påverkan på realekonomin.
Alla svenska medborgare och företag är dagligen beroende av
infrastrukturföretagens förmåga att tillhandahålla sina tjänster.
Spridningsriskerna vid fallissemang kan leda till att nya kriser uppstår
i andra delar av det finansiella systemet liksom inom andra delar av
samhället. Flera av infrastrukturföretagen bedöms därför vara
systemviktiga.
Om inte FI ges utökade anslag att stärka kompetensen och förmågan
att bedriva tillsyn av de systemviktiga finansiella
infrastrukturföretagen och deras tjänster så kan vi inte agera
förebyggande mot potentiella stabilitetshot på det sätt som vi anser
krävs. Givet resursläget i dag ser vi också att det potentiellt finns en
risk att FI vid en större och långvarig kris får svårt att upprätthålla en
tillräcklig nivå på tillsyn och åtgärder.

3 EU-kommissionen beslutade den 17 oktober 2018 att ta upp Stibor i en förteckning över kritiska referensvärden
enligt benchmarkförordningen.
FI:S ANSLAGSBEGÄRAN FÖR 2022–2024 11
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IT, DIGITALISERING OCH CYBERRISKER
Begärd medelsförstärkning, Mkr
It, digitalisering och cyberrisker

2022

2023

2024

30

25

20

FI har de senaste åren haft ett nödvändigt fokus på driftsäkerhet och
utveckling styrd av regelutveckling. Därmed har initiativ kopplade till
regeringens digitaliseringsstrategi för innovation och ny teknologi fått
stå tillbaka. Under de närmsta åren är det därför nödvändigt att
prioritera effektiv och automatiserad verksamhetsutövning. Att
Sverige är etta i världen på digital samhällsomvandling4 är något som
ställer extra stora krav på svenska myndigheter och för detta behöver
FI tillföras medel under kommande budgetperiod.
Utifrån regeringens digitaliseringsstrategi behöver FI höja förmågorna
kring alla digitala delmål – kompetens, trygghet, innovation, ledning
och infrastruktur. Målen ska bidra till effektivare (läs snabb,
prioriterad och kvalitativ) handläggning som i grunden skapar
ytterligare förutsättningar för ett stabilt finansiellt system i Sverige
och ökat konsumentskydd. Det kommer också att effektivisera FI:s
verksamhet.
FI:s verksamhet 2021 ställer höga krav på insamlad data från företag
som står under vår tillsyn. Mängden data som vi hanterar dagligen har
ökat kraftigt under senare år. Det är bland annat ett resultat av ökade
krav från EU, och under de kommande tre åren behöver FI ett nytt sätt
att hantera inkommande data. Struktur, ordning och reda samt
regelverket att ”bara rapportera till en myndighet” skapar nya och
utökade behov av en dataplattform, som till stora delar inte finns i dag.
Vår förmåga att verka nära och i samklang med det finansiella
systemet, vara proaktiv när det gäller snabba förändringar inom
systemet är kopplad till tid, datakvalitet och förmågan att tolka data.
Så som situationen ser ut i dag överstiger kraven på FI att hålla jämna
steg med marknaden väsentligt vår nuvarande förmåga.
FI behöver också stärka arbetet mot informations- och cyberrisker.
Både internt och i tillsynen av de finansiella företagen. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter 2020:7
”Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga
myndigheter” ställer en rad krav på svenska myndigheter att leva upp
till. Detta kräver både mer resurser och kompetens på FI. Att vi är en
myndighet som ingår i totalförsvaret och införandet av Europeiska

3. Sverige etta i världen på digital samhällsomvandling https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/sverige-etta-i-varlden-pa-digitalsamhallsomvandling/
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kommissionens förordning DORA5, ökar också kraven att snabbt och
effektivt kunna hantera informations- och cyberrisker.
I dag pågår en allt mer omfattande digitalisering av den finansiella
sektorn. Inte minst i Sverige som har en väl utvecklad sektor för
finansiell innovation (Fintech), inte minst inom betalområdet.
Innovationen medför stora möjligheter men också stora risker. Den
finansiella sektorn levererar flera grundläggande och kritiska tjänster
till samhället. Och avbrott och störningar i de finansiella tjänsterna
kan få förödande konsekvenser för enskilda företag, för konsumenter
samt potentiellt även påverka den finansiella stabiliteten. Det är i den
kontexten som FI:s tillsyn av it- informations- och cyberrisker är av
yttersta vikt.
Sammantaget behöver FI mer resurser och kompetens för att stärka
arbetet med datahantering, it-utveckling och tillsyn av de finansiella
företagens hantering av informations- och cyberrisker, inom följande
områden:
 FI behöver skapa förutsättningar för att kunna ta till sig och
använda avancerade tekniker. Det gäller till exempel artificiell
intelligens (AI), maskininlärning och robotisering. Den typen av
innovation kommer att skapa omfattande effektiviseringsvinster,
men kräver en kreativ miljö för att etablera grunden till
automation. Dessa behöver också vara helt åtskilda för att inte
riskera att påverka den övriga it-miljön. Resurserna avser
investeringar i avancerad teknik och högre funktionalitet initialt
till våra interna it-förmågor. Baserat på forskning och utveckling
bland annat inom visualiseringsområdet skapas nya
förutsättningar för tillsyn.
 FI måste också gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv när det
gäller data och information. Det är viktigt att vi själva tillämpar
den nya tekniken för att kunna genomföra effektiv tillsyn. Genom
att upprätta en så kallad datasjö, eller liknande funktionalitet,
tillgängliggörs inte bara nya verktyg utan också möjligheten till
helt nya arbetsmetoder för myndighetens administratörer och
inspektörer, till exempel lagring och visualisering av data.
Initiativet leder till en mer effektiv (tid och kvalitet) tillsyn av den
finansiella marknaden.
 FI har inom myndighetens it-projektverksamhet framgångsrikt
använt agila arbetsmetoder. Vi önskar nu applicera det nya
arbetssättet på flera delar av verksamheten för att skapa
5 Den 24 september presenterade EU-kommissionen ett digitalt paket, ett så kallat ”Digital Finance Package”. I
förslaget ingår en strategi som syftar till att ta till vara den digitala utvecklingen på finansmarknaden till förmån
för konsumenter och företag samt en strategi för betalningar. Vidare innehåller paketet två lagförslag:
Kommissionen föreslår dels nya regler för kryptotillgångar och dels en ny förordning för att stärka
finansmarknadens operationella motståndskraft (Digital Operational Resilience Act - DORA). Den senare riktar
sig till ett stort antal typer av finansiella företag vilket framgår av artikel 2 i förordningen.)
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förutsättningar för ökad digitalisering och effektivisering. Vår
begäran om resurser avser en tillfällig förstärkning av
organisationen med processtöd och förstärkning som stöd under
transformationen.
 För att stärka vår egen motståndskraft mot informations- och
cyberrisker behöver FI inrätta ett funktionsstöd, med processer
och nya resurser, och med en effektiv automatiserad
cybersäkerhetsövervakning. Det kommer att utveckla vår förmåga
att snabbt identifiera och effektivt hantera it-, informations- och
cyberrisker. För att stärka tillsynen på informations- och
cyberområdet behöver vi också rekrytera mer specialistkompetens
kring informationssäkerhet och cyberrisker.
FI bedömer mot denna bakgrund av detta ett behov av att permanent
förstärka anslaget med 30 miljoner kronor 2022, 25 miljoner kronor
2023 och 20 miljoner kronor 2024. Två tredjedelar av vår begäran om
utökade anslag för 2022 är för investeringskostnader i nya system och
en tredjedel för personal med rätt kompetens. Under perioden minskar
sedan det totala resursbehovet successivt när nya system kommer på
plats.

Konsekvenser av utebliven finansiering
Utan tillkommande finansiering är det inte möjligt för FI att möta de
utmaningar som finns från de europeiska tillsynsmyndigheterna eller
regeringens krav på digitalisering. Utrymmet för omprioriteringar
inom myndigheten är begränsat.
Utan tillkommande finansiering behöver vi fortsätta att inrikta oss på
att i första hand hantera regelprojekt initierade av EU och
basinfrastruktur inom it. Det medför en risk att det tekniska gapet
mellan FI och den finansiella sektorn ökar samt att förtroendet för
myndigheten urholkas. Utan förmåga att kunna hantera it, informations- och cyberrisker enligt ställda förväntningar och krav
finns en risk att FI, inte kommer att kunna genomföra it-förändringar
kopplade till regel- och lagkrav på en tillräcklig nivå.
Risken ökar även för att vi inte kan genomföra tillsyn i tillräcklig
omfattning för att adressera de största riskerna i tillsynsobjektens itinformations- och cybersäkerhetsarbete för att pådriva arbetet med en
ökad nivå av intern kontroll. Det kan i sin tur medföra att den svenska
finansmarknaden hamnar på efterkälken i säkerhetsarbetet.
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UPPDRAG KOPPLADE TILL CIVIL- OCH TOTALFÖRSVAR
Begärd medelsförstärkning, Mkr
Total- och civilförsvaret

2022

2023

2024

15

15

20

FI har redan i dag ett omfattande uppdrag när det gäller civil- och
totalförsvar. I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns
bestämmelser och krav som FI ska uppfylla för att förebygga, motstå
och hantera krissituationer och inför och vid höjd beredskap. FI ska
till exempel under höjd beredskap fortsätta sin verksamhet så långt det
är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i
övrigt. FI:s planering för totalförsvaret ska ske i samverkan med de
statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och
näringsidkare som är berörda.
Regeringen har samtidigt under 2020 beslutat om propositionen om
Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30). Propositionen ställer
flera nya krav på FI. Propositionen anger att utvecklingen av den
fredstida krisberedskapen i finanssektorn bör kompletteras med
fortsatt totalförsvarsplanering och förberedelser för att hantera och
upprätthålla det finansiella systemets grundläggande funktionalitet
även vid allvarliga störningar, och då ytterst krig.
Samtidigt pågår utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) som senast
den 1 mars 2021 ska redovisa sitt uppdrag. I utredningens arbete ingår
att lämna förslag på en struktur med statliga myndigheter indelade i
sektorer och så kallade sektorsansvariga myndigheter, varav en är för
finansiella tjänster. Eftersom FI har en central roll inom det området
har vi föreslagit till utredningen att FI bör bli en sådan sektorsansvarig
myndighet.
Nya krav kopplade till totalförsvaret och eventuella ändringar av
ansvar i det civila försvaret är stora och omfattande och kräver både
mer personal och kompetens hos FI. Detta är något som
totalförsvarspropositionen också pekar på.6 För att FI ska kunna
fullgöra de lagfästa åtaganden som finns redan i dag och klara av att
möta kommande krav har vi behov av fler resurser. Det går inte att
lösa frågan genom omfördelning av resurser internt då det skulle få
negativ påverkan på annan verksamhet. FI bedömer att det inte finns
möjlighet att dra ner ambitionen på andra områden för att
kompetensväxla.
För verksamhetsskyddet behöver FI bland annat kompetens kring
alternativa ledningsplatser eller sambandsplatser, eller båda och

6 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025 sid. 146
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utbildnings- och övningsverksamhet i FI:s roll som bevakningsansvarig myndighet.
FI ser att en kontinuerlig kompetensutvecklings- och övningsverksamhet med fokus på kris- och problemhantering under kraftigt
störda förhållanden behövs för att våra färdigheter inom detta område
ska öka. I rollen som bevaknings- (och om så beslutas)
sektorsansvarig myndighet kommer dessa färdigheter vara av stor vikt
för att vi ska kunna fullgöra ett sådant uppdrag.
FI behöver också mer kompetens kring säkra kommunikationer och
vidareutveckling av våra befintliga lösningar inom området. För mer
detaljer om detta kan vi vid förfrågan redovisa förslagen i särskilt
ordning.
Om FI blir sektorsansvarig myndighet för en beredskapssektor ökar
kraven på samverkan med privata verksamhetsutövare. Det kräver
juridisk kompetens som FI i dag inte har på detta område.
FI har i dag (från februari 2021) endast en årsarbetskraft som arbetar
dedikerat med dessa frågor. Under året kommer ytterligare en resurs
att rekryteras för att arbeta med dessa frågor. Utifrån det redan nu
omfattande uppdraget och eventuellt kommande ansvar är det långt
ifrån det behov FI ser för detta.
FI bedömer mot denna bakgrund att det finns ett behov av att
permanent förstärka anslaget med 13 miljoner kronor 2022, 13
miljoner 2023 och 21 miljoner 2024.
År 2022–2023 är kostnader framför allt för att rekrytera personal med
rätt kompetens för de nya uppdragen. År 2024 tillkommer kostnader
för nya och mer ändamålsenliga lokaler som till exempel kräver en
högre nivå för ett fysiskt säkerhetsskydd.

Konsekvenser av utebliven finansiering
Om FI inte får medelsförstärkning för att hantera befintliga och
tillkommande uppgifter får det framför allt stora konsekvenser för
myndighetens verksamhetsskydd och strategiska samt operativa
förmåga inom civil- och totalförsvar. Eftersom det både är en
förändrad och i viss mån ny typ av verksamhet som kräver nya
kompetenser ser vi det inte som möjligt att lösa uppgiften med interna
resurser. Tillkommer det inte mer resurser ser vi inte att det är möjligt
att utse FI till sektorsansvarig myndighet.
Ytterligare konsekvenser av en utebliven finansiering är att åtgärder
inom vårt befintliga uppdrag inte utförs i tillräcklig utsträckning. Det
riskerar alltså att leda till brister i den befintliga operativa förmågan
samt vår förmåga att bygga upp kunskap och på andra sätt förbereda
oss inför eventuella framtida kriser.
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Finansieringsförslag
FI:s samlade förslag till finansiering för åren 2022–2024 framgår av första
stycket nedan under rubriken Finansieringsöversikt. En mer detaljerad
beskrivning av förslagen redovisar vi i efterföljande stycken, liksom
investeringar och övriga villkor.
FINANSERINGSÖVERSIKT
Tabellen nedan sammanfattar verksamhetens finansieringsbehov
under åren 2022–2024.
Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

ANSLAG
Utgiftsområde 2, anslag 1:11 Finansinspektionen
ap.1 Finansinspektionen

636 871
648 490
780 872
ap.3 Krigsförsäkringsnämnden
995
832
4 750
Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1 Finansinspektionens avgifter till EU:s
15 621
20 250
25 150
tillsynsyndigheter

813 416

828 763

4 870

4 920

25 050

25 050

AVGIFTSINTÄKTER SOM DISPONERAS
Ansökningsavgifter
Administrativ service
ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS
Övrigt (bidrag, finansiella intäkter m.m.)
SUMMA

99 335

125 000

113 000

113 000

113 000

1 313

1 800

1 400

1 000

1 000

8 840
762 975

9 000
805 372

9 000
934 172

9 000
966 336

9 000
981 733

24

500

500

500

500

5 080 851

400 000

100 000

100 000

100 000

663 475

651 514

806 022

838 466

853 813

AVGIFTSINTÄKTER SOM REDOVISAS MOT INKOMSTTITEL
Inkomsttitel 2711, Restavgifter och
dröjsmålsavgifter
Inkomsttitel 2712, Bötesmedel
Inkomsttitel 2548, Avgifter för Finansinspektionens
verksamhet

-

ANSLAGSFINANSIERING
Följande tabell visar behovet av att förstärka anslag 1:11
Finansinspektionen till följd av vår begäran om utökade anslag i detta
budgetunderlag.
Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

ANSLAG
Utgiftsområde 2, anslag 1:11 Finansinspektionen
ap.1 Finansinspektionen

780 872

813 416

828 763

995
832
4 750
Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1 Finansinspektionens avgifter till EU:s
15 621
20 250
25 150
tillsynsyndigheter

4 870

4 920

25 050

25 050

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

636 871

648 490

FINANSIERINGSFÖRSLAG 17

FINANSINSPEKTIONEN
BUDGETUNDERLAG 2022–2024

FI föreslår att anslagspost 3. Krigsförsäkringsnämnden (KFN) bör tas
bort från FI. Om KFN inte flyttas måste anslag 1:11 kompenseras i
den utsträckning som nämnden beviljas av regeringen. KFN har under
2020 övertrasserat sin anslagskredit. FI bedömer att övertrasseringen
av anslagskrediten är särskilt allvarlig då anslagsposten ligger under
FI:s anslag och därmed påverkar revisorernas bedömning av FI:s
verksamhet. Mot bakgrund av övertrasseringen och de konsekvenser
detta innebär för FI anser vi att det är angeläget att KFN:s anslagspost
flyttas från FI:s anslag.
Ytterligare ett skäl till att flytta Krigsförsäkringsnämnden är att de
idag indirekt finansieras via årliga avgifter från finansmarknaden.
KFN äskar att anslagspost 3 ökar till närmare 5 miljoner kronor för
2022 och framåt.
Nedan redovisas begäran för anslag 1:3 Finansinspektionens avgifter
till EU:s tillsynsmyndigheter.
Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

ANSLAG
Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1 Finansinspektionens avgifter till EU:s
15 621
20 250
25 150
tillsynsyndigheter

25 050

25 050

Utvecklingen av EU-anslaget påverkas av flera faktorer. Översynen av
tillsynsstrukturen pågår fortfarande och syftar bland annat till att ge
riktlinjer för hur behoven av ytterligare expansion och finansiering ser
ut. Ytterligare en faktor är vad brexit kommer innebära för myndigheterna. I den preliminära budgeten för 2021 och framåt ser vi en
kraftig ökning av avgifterna till följd av att Sveriges andel av de totala
kostnaderna blir större. Ökningen finansieras genom nuvarande
avgiftsmodell med ökade årliga avgifter.
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA
DISPONERAS

Ansökningsavgifter
FI förfogar över avgiftsintäkter från tillståndsprövningen. Kostnaderna
ska på sikt motsvara intäkterna för verksamheten. Två gånger per år
lämnar vi en avgiftsrapport till regeringen med förslag om avgifternas
storlek. Rapporten remitteras till branschen och
Ekonomistyrningsverket. Regeringen beslutar om avgifternas storlek.

Administrativ service
FI har enligt myndighetens instruktion i uppdrag att upplåta lokaler
och utföra administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden (BFN). FI
tar ut avgifter från BFN för administrativ service med stöd av
4 § avgiftsförordningen (1992:191). Det ekonomiska målet är
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självkostnadspris. Det belopp som faktureras baseras på BFN:s andel
av FI:s kostnader för köpta tjänster och varor enligt en årlig
överenskommelse mellan parterna.
Följande tabell visar avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna
disponeras för 2022–2024.

Utfall

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

ANSÖKNINGSAVGIFTER (SFS 2001:911)
Ackumulerat ingående över-/underskott (-)

9 183

-7 580

-7 580

-4 580

-1 580

99 335

125 000

113 000

113 000

113 000

Kostnader

116 098

125 000

110 000

110 000

110 000

Årets resultat
Ackumulerat utgående över-/underskott (-)

-16 763
-7 580

0
-7 580

3 000
-4 580

3 000
-1 580

3 000
1 420

Intäkter

ADMINISTRATIV SERVICE (4§ avgiftsförordningen, SFS 1992:191)
Ackumulerat ingående över-/underskott (-)

0

0

0

0

0

Intäkter av avgifter

1 313

1 800

1 400

1 000

1 000

Kostnader

1 313

1 800

1 400

1 000

1 000

Ackumulerat utgående över-/underskott (-)

0

0

0

0

0

Ackumulerat utgående över-/underskott (-)

0

0

0

0

0

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA
INTE DISPONERAS
FI har även till uppgift att ta ut avgifter som inte får disponeras i
verksamheten. Dessa redovisas som intäkt av uppbörd och återfinns i
redovisningen av inkomsttitlar. I följande avsnitt redogör vi för de tre
avgiftsområdena: restavgifter och dröjsmålsavgifter, bötesmedel och
avgifter för FI:s verksamhet.

Restavgifter och dröjsmålsavgifter
På inkomsttitel 2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter redovisas
debiterade, lagakraftvunna, beslut om förseningsavgift för företag
under tillsyn som rapporterar för sent till FI i förhållande till de
tidsfrister som gäller. Inkomster som redovisas mot Restavgifter och
dröjsmålsavgifter är svåra att förutsäga.

Bötesmedel
På inkomsttitel 2712 Bötesmedel redovisas debiterade,
lagakraftvunna, beslut om böter. FI har möjlighet att besluta om
ekonomiska sanktioner enligt gällande lagstiftning. De redovisas på
denna inkomsttitel. Inkomster som redovisas mot Bötesmedel är svåra
att förutsäga. Ett fåtal stora sanktionsavgifter får ett betydande
genomslag. Utfallet kan därför variera kraftigt mellan åren.
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Avgifter för FI:s verksamhet
På inkomsttitel 2548 Avgifter för FI: verksamhet redovisas de medel
som FI tar in i årliga avgifter. Avgifterna, som tas ut med stöd av
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av FI:s
verksamhet, ska uppgå till ett belopp som motsvarar kostnaden för den
verksamhet som ska finansieras med avgifterna. Dessa intäkter ska på
sikt motsvara de utgifter som FI redovisar mot anslag 1:11 ap.1
Finansinspektionen och anslag 1:3 ap.1 FI: avgifter till EU:s
tillsynsmyndigheter.
Av följande tabell framgår avgiftsfinansierad verksamhet där
intäkterna inte disponeras för 2022–2024.
INKOMSTTITEL

Utfall
År 2020

Prognos
År 2021

Beräknat
År 2022

Beräknat
År 2023

Beräknat
År 2024

ANDRA OFFENTLIGRÄTTSLIGA AVGIFTER
Inkomsttitel 2711, Restavgifter och dröjsmålsavgifter
Inkomsttitel 2712, Bötesmedel

-24
5 080 851

500
400 000

500
100 000

500
100 000

500
100 000

OFFENTLIGRÄTTSLIGA AVGIFTER MED ETT BESTÄMT EKONOMISKT MÅL
Inkomsttitel 2548, Avgifter för Finansinspektionens verksamhet
Ackumulerat ingående över-/underskott (-)
Intäkter
Kostnader
Ackumulerat utgående över-/underskott (-)
Summa intäkter
Summa kostnader

7 239
663 475
653 488
17 226

17 226
651 514
668 740
0

0
806 022
806 022
0

0
838 466
838 466
0

0
853 813
853 813
0

5 744 302

1 052 014

906 522

938 966

954 313

653 488

668 740

806 022

838 466

853 813

INVESTERINGAR

Verksamhetsinvesteringar
De immateriella anläggningstillgångarna uppgår för närvarande till
betydande värden som måste finansieras genom lån.
Av följande tabell framgår FI:s totala investeringsbehov för
verksamhetsinvesteringar.
2020
(tkr)
Utfall
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
28 070
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
6 854
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
1 394
Summa verksamhetsinvesteringar
36 318

2021
Prognos

2023
Beräkn.

2024
Beräkn.

21 300

2 000

0

0

9 500

13 560

12 000

12 000

2 000
32 800

2 000
17 560

2 000
14 000

2 000
14 000

17 560

14 000

14 000

17 560

14 000

14 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
36 318
32 800
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering
36 318
32 800
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Låneram och räntor för FI:s investeringar
Redovisningsprincipen för immateriella tillgångar är att en tillgång
växer i storlek under uppbyggnaden för att först efter driftstarten
skrivas av under den avskrivningstid som har valts. Finansieringen av
investeringen sker med lån hos Riksgälden (även kallad Riksgäldskontoret). Amorteringar på lånen betalas först i samband med
avskrivningen.
Från och med 2021 har FI beviljats en utökad låneram från 120 000
tkr till 130 000 tkr.
Låneram och räntor för FI:s investeringar redovisas i följande tabell.
(tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret

2020
Utfall
107 110
39 682
-39 377
107 415

2021
Prognos
107 415
32 800
-33 949
106 266

2022
Beräkn.
106 266
17 560
-38 609
85 217

2023
Beräkn.
85 217
14 000
-32 839
66 377

2024
Beräkn.
66 377
14 000
-32 153
48 224

Beslutad/föreslagen låneram

120 000

130 000

130 000

130 000

130 000

4

0

0

0

0

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 2 anslag 1:11
-36 346
Övrig finansiering
-3 028

-30 121
-3 828

-34 497
-4 112

-29 301
-3 538

-28 534
-3 619

Ränteutgifter

Verksamhetsinvesteringar per objekt
En stor del av FI:s investeringar har varit it-system för att hantera
specifika rapporterings- och analyskrav. För att vi i framtiden ska
kunna hantera ökande och allt mer komplexa rapporterings- och
analyskrav, pågår ett projekt för att effektivisera och införa en
gemensam plattform för rapportering samt en enhetlig modell för
datahantering på FI. Dessa nya system och processer kommer både
ersätta tidigare system och hantera kommande krav. Genom en ökad
enhetlighet kommer FI:s kapacitet att hantera nya krav att öka kraftigt
samtidigt som driftsmiljön blir säkrare.
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Verksamhetsinvesteringar per objekt framgår av följande tabell.
Totalt
(tkr)
Verksamhetsinvesteringar per objekt
Ny inrapporteringsplatform
Enhetlig datahantering
Summa utgifter för investeringar

64 222
35 334
99 556

2021
Prognos

2022
Beräkn.

2023
Beräkn.

År 3-XX
Beräkn.

36 344
29 924
66 268

16 897
5 410
22 307

10 981
0
10 981

0
0
0

0
0
0

32 721

10 655

2 000

0

0

33 547
66 268

11 652
22 307

8 981
10 981

0
0

0
0

45 376

32 721

10 655

2 000

0

0

45 376

32 721

10 655

2 000

0

0

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
45 376
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
54 180
Summa finansiering
99 556
Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar

Ack.
utfall

ÖVRIGA VILLKOR

Anslagskredit
FI föreslår följande nivåer på anslagskrediten för de kommande åren:
 10 procent för anslag 1:3 ap.1 FI:s avgifter till EU:s
tillsynsmyndigheter vilket är en höjning från nuvarande nivå på 5
procent
 bibehåller nivån på 3 procent för anslag 1:11 ap.1
Finansinspektionen
 10 procent för anslag 1:11 ap.3 Krigsförsäkringsnämnden, vilket
är en höjning från nuvarande nivå på 3 procent. Krediten bör
utökas då anslagsposten är relativt liten och även mindre
ändringar vid bokslut och dylikt kan ge stora effekter som kan
leda till övertrasseringar.

Räntekontokredit
FI bedömer att nuvarande räntekontokredit på 25 miljoner kronor är
tillräcklig.
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