
 

 1 

 

P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:9 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 19 maj 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Bengt von Bahr (67 §), närvarande per telefon 
Björn Bargholtz (69 §), närvarande via skype 
Johan Berg (68 §), närvarande via skype 
Johanna Bergqvist (66 §), närvarande via skype 
Tobias Björklund (66 och 69 §§), närvarande via 
skype 
Petra Bonderud (69 §), närvarande via skype 
Henrik Braconier (68 §), närvarande via skype 
Marie Eiderbrant (66 §), närvarande via skype 
Ingrid Engshagen (66 §), närvarande via skype 
Karin Grefberg (69 §), närvarande via skype 
Susanna Grufman (62–73 §§), närvarande via skype 
Karin Kjellberg (69 §), närvarande via skype 
Emma Lampe (66 §), närvarande via skype 
Åsa Larson (67 §), närvarande via skype 
Eric Leijonram (62–73 §§) 
Karin Lindell (68 §), närvarande via skype 
Linda Löfgren (69 §), närvarande via skype 
Malin Omberg (66 §), närvarande via skype 
Anki Storkaas (62–73 §§), närvarande via skype 
Sabina Arama Ström (67 §), närvarande via skype 
William Svärd (67 §), närvarande via skype 
Rebecka Troué (69 §), närvarande via skype 
Mika Tuominen (69 §), närvarande via skype 
Annika Zervens (62–73 §§), närvarande via skype 
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Protokollförare 
 
Anna Nystedt, närvarande via skype 
 

        
62 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknas att 

dagordningspunkten 4 blir en informationspunkt och inte en beslutspunkt så som 
tidigare angetts i kallelsen.  

 
63 § Ordföranden anmälde protokollen 2020:7 och 8. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollen till handlingarna. 
 
64 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
65 § Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete. 
 
66 § Marie Eiderbrant och Emma Lampe föredrog förslag till beslut om erinran och 

rättelse mot JM AB. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
67 § William Svärd föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska 
grunder, och förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 3 och 4.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
68 § Karin Lindell och Johan Berg informerade om det rådande marknadsläget och 

om Finansinspektionens kommande stabilitetsrapport. 
 
69 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
70 § Eric Leijonram föredrog förslag till styrelsekalender för 2021.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 5. 
 
71 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
72 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
73 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
74 § Under övriga frågor bestämdes att styrelsen under hösten ska få en föredragning 

om det arbete Finansinspektionen gör inom hållbarhetsområdet. Vidare 



 

 3 

 

informerade Eric Leijonram om pågående JO-ärenden och om den pågående 
utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 
75 § Styrelsens egen tid. 
 
76 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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