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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:11 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm onsdagen den 17 juni 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson, närvarande per telefon  
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 
 
Petra Bonderud (86 §), närvarande via skype 
Alexander Curling (89 §), närvarande via skype 
Susanne Ellegård (89 §), närvarande via skype 
Petra Ericson (91 §), närvarande via skype 
Therese Forsberg (91 §), närvarande via skype 
Erika Goldkuhl (86 §), närvarande via skype 
Per Griberg (88 och 90 §§), närvarande via skype 
Susanna Grufman (82–95 §§), närvarande via skype 
Kati Hedberg (91 §), närvarande via skype 
Andreas Heed (90 §), närvarande via skype 
Eric Leijonram (82–95 §§) 
Linda Löfgren (86 §), närvarande via skype 
Magdalena Petersson (88 §), närvarande via skype 
Magnus Schmauch (90 §), närvarande via skype 
Anki Storkaas (82–95 §§), närvarande via skype 
Sabina Arama Ström (88 §), närvarande via skype 
Anna Svensson (90 §), närvarande via skype 
Rebecka Troué (86 §), närvarande via skype 
Mika Tuominen (86 §), närvarande via skype 
Anna Wedin (88 §), närvarande via skype 
Annika Zervens (82–86 §§), närvarande via skype 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt, närvarande via skype 
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Övriga närvarande 
Eleonora Cereceda Nassirova (83 §), närvarande 
via skype 
Björn Sande (83 §), närvarande via skype 
 

        
82 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
83 § Björn Sande och Eleonora Cereceda Nassirova informerade om Riksrevisionens 

arbete när det gäller Finansinspektionen. 
 
84 § Ordföranden anmälde protokollen 2020:9 och 10. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollen till handlingarna. 
 
85 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
86 § Rebecka Troué föredrog förslag till beslut om anmärkning och sanktionsavgift 

mot JAK Medlemsbank.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
87 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas föredrog förslag till beslut om 

åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 
efter granskning av FI:s efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 3. 
 
88 § Anna Wedin föredrog förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 

föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser och förslag till föreskrifter om 
ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om 
försäkringsrörelse. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilagorna 4 och 5. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
89 § Alexander Curling föredrog förslag till beslut om delegation.  
 

Styrelsen beslutade att delegera beslutanderätten avseende ärende med FI dnr 
20-1227 till generaldirektören eller den generaldirektören bestämmer i enlighet 
med 3.1 tredje stycket Finansinspektionens arbetsordning.  

 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
90 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
91 § Kati Hedberg, Petra Ericson och Therese Forsberg informerade om 

verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 1. 
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92 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
93 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
94 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
95 § Inga övriga frågor anmäldes. 
 
96 § Styrelsens egen tid. 
 
97 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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