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Protokoll  
 
 
    
    2022:7 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm, tisdagen den 21 juni 2022. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Johan Berg (85 och 86 §§) 
Susan Vo Bergqvist (87 och 88 §§)  
Henrik Braconier (85 och 86 §§) 
Ulrika Båth Bertram (87 och 88 §§) 
Claudia Bäckström, närvarande via skype (83 §) 
Kenneth Edgren (83 §) 
Victoria Ericsson (87 och 88 §§) 
Mats Eklund (92 §) 
Christer Furustedt (87 och 88 §§) 
Erika Goldkuhl (87 och 88 §§) 
Susanna Grufman (79–96 §§) 
Marielle Halvarsson (82 §) 
Kati Hedberg (91 §) 
Mikael Holmer ((90 §) 
Martina Jäderlund (87 och 88 §§) 
Anna-Karin Kerslow (83 §) 
Helena Käll (91 §) 
Karolina Lirón Källåker (81 § [delvis]) 
Eric Leijonram (79–96 §§) 
Linda Löfgren (87 och 88 §§) 
Åsa Lööw (82 §) 
Magdalena Petersson (87 och 88 §§) 
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Therese Rosén (87 och 88 §§) 
Mathias Skrutkowski (85, 86 och 95 §§) 
Anki Storkaas, närvarande via skype (79–96 §§) 
Stefan Sundman (92 §) 
Lisa Söderström (83 §) 
Sebastian Åsberg (90 §) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

        
79 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknas att 

dagordningspunkterna behandlades i den ordning som framgår av protokollet. 
 
80 § Ordföranden anmälde protokollet 2022:6. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna. 
 
81 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
82 § Åsa Lööw föredrog förslag till föreskrifter om ändring i a) Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer och b) 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om 
tillsynskrav och kapitalbuffertar.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2 och 3. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
83 § Lisa Söderström föredrog förslag till föreskrifter om ändring i a) 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, b) 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, och c) Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om 
värdepappersrörelse.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 4–6.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
84 § Eric Leijonram föredrog förslag till beslut om ändring av Finansinspektionens 

arbetsordning.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 7. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
85 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
86 § Mathias Skrutkowski föredrog förslag till beslut om kontracykliskt buffertvärde.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 8. 
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 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
87 § Ulrika Båth Bertram föredrog förslag till beslut om anmärkning och 

sanktionsavgift mot Svea Bank AB. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 9.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.   
 
88 § Ulrika Båth Bertram föredrog förslag till beslut om anmärkning och 

sanktionsavgift mot Resurs Bank Aktiebolag. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 10.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.   
 
89 § Maria Bredberg Pettersson föredrog förslag till internrevisionens 

granskningsrapport om Finansinspektionens avtalsförvaltning.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 11.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
90 § Sebastian Åsberg föredrog förslag till säkerhetspolicy och förslag till policy om 

informationssäkerhet.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 12 och 13.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
91 § Helena Käll informerade om verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 1.   
 
92 § Mats Eklund och Stefan Sundman informerade om Finansinspektionens it-

säkerhetsarbete.  
 
93 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt. 
 
94 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
95 § Eric Leijonram och Mathias Skrutkowski informerade om aktuella remisser. 
 
96 § Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
97 § Styrelsens egen tid. 
 
98 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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