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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2021:9 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde via skype med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 14 
september 2021. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Clara Ahlqvist (92 § [delvis]) 
Johan Berg (92 § [delvis]) 
Erik Blommé (96 §) 
Henrik Braconier (92 § [delvis]) 
Anders Dölling (94 och 95 §§) 
Madeleine Fredelius (92 § [delvis]) 
Christer Furustedt (92 § [delvis]) 
Erika Goldkuhl (92 § [delvis] samt 94 och 96 §§) 
Susanna Grufman (90–101 §§) 
Pär Holmbäck (92 § [delvis]) 
Lars Hörngren (96 §) 
Åsa Larson (92 § [delvis]) 
Eric Leijonram (90–101 §§) 
Katharina Mårtensson (92 § [delvis]) 
Jonas Opperud (92 § [delvis]) 
Magdalena Petersson (97 §) 
Therese Rosén (94 §) 
Caroline Ryaard (92 § [delvis]) 
Bertil Sjöö (92 § [delvis]) 
Mathias Skrutkowski (92 § [delvis]) 
Anki Storkaas (90–101§§) 
Joakim Ström (97 §) 
Anna Svensson (92 § [delvis]) 
William Svärd (97 §) 
Åsa Thalén (96 §) 
Mika Tuominen (96 §) 
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Annika Zervens (90–96 §§) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

        
90 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
91 § Ordföranden anmälde protokollet 2021:7. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna. 
 
92 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
93 § Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete. 
 
94 § Therese Rosén föredrog förslag till Finansinspektionens allmänna råd om 

krediter i konsumentförhållanden, och förslag till föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om 
information om ränta på bostadskrediter. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 2 och 3. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
95 § Susanna Grufman informerade om Finansinspektionens arbete på 

konsumentskyddsområdet.  
 
96 § Erik Blommé föredrog förslag till Finansinspektionens remissvar avseende 

betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 4. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
97 § William Svärd föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om 
tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
98 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt. 
 
99 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
100 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
101 § Inga övriga frågor fanns anmälda.  
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102 § Styrelsens egen tid. 
 
103 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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