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Internt styrdokument 

Datum  2022-06-21 FI dnr 22-17604 

Arbetsordning för Finansinspektionen 
1 Inledning 
Finansinspektionen (FI) har till uppgift att utöva tillsyn över finansiella 
företag och marknader. 

FI ska arbeta för att det finansiella systemet 

• är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande 
marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av 
finansiella tjänster, 

• ger ett högt skydd för konsumenter, och 
• bidrar till en hållbar utveckling. 

Grundläggande bestämmelser för myndighetens verksamhet finns i 
myndighetsförordningen (2007:515) och i förordningen (2009:93) med 
instruktion för Finansinspektionen (FI:s instruktion). 

Denna arbetsordning fastställdes av FI:s styrelse den 21 juni 2022 i enlighet 
med 4 § 1 myndighetsförordningen och innehåller bestämmelser om FI:s 
organisation, arbetsfördelningen mellan styrelsen och generaldirektören, 
verksamhetsplanering, delegering av beslutanderätt inom FI och 
handläggningen av ärenden. 

2 Organisation 

2.1 Styrelse 
FI leds enligt 8 § FI:s instruktion av en styrelse. Styrelsen utses av 
regeringen. Regeringen utser styrelsens ordförande och vice ordförande. 
Styrelsen ansvarar enligt 3 § myndighetsförordningen för myndighetens 
verksamhet. 



 FI dnr 22-17604 

2 (7) 

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande 
rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten redovisas på ett 
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 
statens medel. 

2.2 Generaldirektör 
Generaldirektören är, enligt 13 § FI:s instruktion, chef för myndigheten. 
Generaldirektören utses av regeringen. Generaldirektören ansvarar enligt 
13 § myndighetsförordningen inför styrelsen och ska sköta den löpande 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. 

Generaldirektören ska hålla styrelsen informerad om verksamheten. 
Generaldirektören ska, om det inte gäller ett enstaka tillfälle, informera 
styrelsen om vem som ska tjänstgöra som generaldirektörens 
ställföreträdare. 

2.3 Ledningsgrupp 
Vid FI ska finnas en ledningsgrupp för diskussion och samråd i viktiga 
frågor som rör myndigheten. Generaldirektören leder arbetet i 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen och dess uppgifter beskrivs närmare i 
FI:s organisation och beslutsordning. 

2.4 Internrevision 
FI ska enligt 16 § FI:s instruktion tillämpa internrevisionsförordningen 
(2006:1228). Det innebär att det vid FI ska finnas en internrevision. Chefen 
för internrevisionen utses av och rapporterar till styrelsen. Internrevisionen 
utför internrevision på styrelsens uppdrag och under styrelsens ledning. 

2.5 Beredskap 
Vid FI ska det finnas en organisation för krishantering. 

2.6 Personalansvarsnämnd 
Vid FI ska det, enligt 15 § FI:s instruktion, finnas en personalansvarsnämnd 
som prövar sådana frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen. 
Nämnden ska bestå av generaldirektören, som ordförande, FI:s 
personalföreträdare enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101) och 
de övriga ledamöter som generaldirektören utser. Vid sammanträde ska det 
föras protokoll. 
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2.7 Stabsfunktioner och verksamhetsområden 
FI ska ha en ändamålsenlig indelning i stabsfunktioner och 
verksamhetsområden som fastställs av styrelsen. Generaldirektören ska 
besluta om organisationen i övrigt och informera styrelsen inför viktigare 
förändringar. 

3 Arbetsfördelning mellan styrelse och generaldirektör 
samt delegering av beslutanderätt m.m. 

3.1 Styrelsens beslut 
Styrelsen ska, utöver vad som anges i 4 § myndighetsförordningen, besluta 
om 

• styrelsens arbete för det kommande året, 
• budgetunderlag och årsredovisning enligt 1 kap. 3 § 
• förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 
• riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och om åtgärder med 

anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer i 
enlighet med 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), 

• styrelsens bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är 
betryggande enligt 2 kap. 8 § förordningen (2000:606) om 
årsredovisning och budgetunderlag, 

• allmänna råd,  
• policyer som ingår i FI:s interna regelverk, 
• riktlinjer för tillämpningen av bestämmelser om sanktionsavgifter, 

särskilda avgifter och förseningsavgifter, om det inte gäller formella 
ändringar i beslutade riktlinjer,  

• övergripande organisationsförändringar enligt 2.7 ovan, och 
• att fastställa eller ändra ett kontracykliskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § 

första stycket 2 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. 

Styrelsen ska också besluta i ärenden 

• om återkallelse av verksamhetstillstånd, varning, erinran eller 
anmärkning samt om sanktionsavgifter respektive straffavgifter, med 
undantag för 

– återkallelse av verksamhetstillstånd på grund av att den som har 
tillståndet förklarar sig avstå från det, 
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– återkallelse av verksamhetstillstånd för en försäkringsförmedlare på 
grund av att denne inte längre uppfyller kraven enligt 2 kap. 7 § 
första stycket 1, 2 eller 5 lagen (2018:1219) om 
försäkringsdistribution, eller 2 kap. 8 § första stycket 1 eller 2 
samma lag, 

– sanktionsavgifter, om styrelsen har beslutat om riktlinjer för 
tillämpningen av bestämmelser om avgifterna, 

– sanktionsavgifter enligt 6 kap. 3 a § första stycket 1–3 och 5 lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument,  

– ingripanden enligt 5 kap. lagen (2019:414) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s prospektförordning, och 

– ingripanden enligt 5 kap. lagen (2016:1306) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.  

• som rör ledningsprövning, ägarledningsprövning eller ägarprövning när 
det gäller en person som  

– ingått i styrelsen för eller varit vd i ett företag som fått sitt tillstånd 
återkallat genom ett beslut av FI:s styrelse, 

– varit kvalificerad ägare i ett företag som fått sitt tillstånd återkallat 
genom ett beslut av FI:s styrelse,  

– ingått i styrelsen för eller varit vd i ett företag som varit kvalificerad 
ägare till ett företag som fått sitt tillstånd återkallat genom ett beslut 
av FI:s styrelse, eller 

– varit föremål för ett beslut om anmärkning mot att denne ingår i 
styrelsen för eller är vd i ett företag som står under tillsyn. 

Styrelsen får i ett enskilt fall delegera till generaldirektören, eller till den 
generaldirektören bestämmer, att besluta i ett ärende enligt andra stycket om 
det bedöms lämpligt.  

Beslut av styrelsen undertecknas av styrelsens ordförande och 
föredraganden. Om det är lämpligt kan styrelsen uppdra åt generaldirektören 
att underteckna ett beslut i ordförandens ställe. Föreskrifter och allmänna 
råd undertecknas av generaldirektören, om inte styrelsen bestämmer annat. 

Generaldirektören ska förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa 
styrelsens beslut. 
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3.2 Brådskande beslut 
Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att 
behandla det, får ärendet enligt 12 § myndighetsförordningen avgöras 
genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte 
heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden enligt samma 
bestämmelse ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa 
sammanträde med styrelsen. 

3.3 Generaldirektörens beslut 
Andra ärenden än de som enligt 3.1 första och andra styckena samt 3.2 ska 
avgöras av styrelsen eller dess ordförande får avgöras av generaldirektören. 
Generaldirektören får även besluta sådana föreskrifter om positionslimiter 
som avses i 17 § FI:s instruktion. 

3.4 Attest 
Styrelsens ordförande attesterar generaldirektörens utlägg och egna utgifter. 

3.5 Delegation 
Generaldirektören får genom delegation besluta att annan medarbetare får 
avgöra ärenden som inte behöver avgöras av generaldirektören personligen. 
I FI:s organisation och beslutsordning finns närmare regler om delegation 
som generaldirektören har beslutat om. 

3.6 Regelgivning 
FI ger ut föreskrifter och allmänna råd i en författningssamling (FFFS). FI 
ska ha riktlinjer för författningsarbetet. 

3.7 Verksamhetsplanering  
För FI:s verksamhet ska det årligen upprättas en övergripande 
verksamhetsplan som ska beslutas av styrelsen. Verksamhetsplanen ska 
underställas styrelsen för uppföljning och revision minst en gång per år. 

4 Handläggning av ärenden 

4.1 Allmänna handlingar 
Vid FI ska det finnas riktlinjer för diarieföring, sekretessprövning och 
hantering i övrigt av allmänna handlingar. 
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4.2 Kostnadsmässiga konsekvenser 
FI ska, i enlighet med 19 § myndighetsförordningen, se till att de 
kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller 
utövar tillsyn. 

4.3 Ärendens avgörande 
Ärenden ska, i enlighet med 20 § myndighetsförordningen, avgöras efter 
föredragning. Generaldirektören, eller den som generaldirektören 
bemyndigat, får emellertid bestämma att ärenden får avgöras utan 
föredragning.  

Ett beslut som fattas av generaldirektören ska alltid föregås av en 
föredragning. Föredragning behöver dock inte ske om beslutet inte kan 
skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras. 
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