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Protokoll  
 
 
    
    2022:2 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde via skype med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 25 
januari 2022. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Kamilla Atmarsson (5 §) 
Petra Bonderud (4 § [delvis]) 
Henrik Braconier (4 § [delvis]) 
Kenneth Edgren (4 § [delvis]) 
Therese Forsberg (8–11 §§) 
Susanna Grufman (2–15 §§) 
Kati Hedberg (8–11 §§) 
Josephine Hedström (4 § [delvis]) 
Birgitta Hjelmberg (5 §) 
Jonatan Holst (8–11 §§) 
Erik Johansson (4 § [delvis]) 
Maria Karlbom (5 §) 
Helena Käll (8–11 §§) 
Anna Körlof (7 §) 
Henrik Larsson (4 § [delvis]) 
Åsa Larsson (5 §) 
Eric Leijonram (2–15 §§) 
Filip Lindahl (4 § [delvis]) 
Linda Löfgren (4 § [delvis]) 
Martin K Nilsson (8–10 §§) 
Björn Palmgren (5 §) 
Markus Ribbing (4 § [delvis]) 
Anki Storkaas (2–15 §§) 
Sharare Sultani (4 § [delvis]) 
Åsa Thalén (7 §) 
Annika Zervens (2–15 §§) 
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Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

        
2 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
3 § Ordföranden anmälde protokollet 2021:13. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna. 
 
4 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
5 §  Kamilla Atmarsson föredrog förslag till Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i 
premiepensionssystemet. 

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
6 § Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas föredrog förslag till 

internrevisionens granskningsrapport om Finansinspektionens 
undersökningsprocess.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 3.  
 
  Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
7 § Anna Körlof och Åsa Thalén informerade om Finansinspektionens 

tillsynsansvar för säkerhetsskydd. 
 
8 § Kati Hedberg informerade om Finansinspektionens regleringsbrev för 2022.  
 
9 § Helena Käll och Therese Forsberg föredrog förslag till övergripande 

verksamhetsplan för 2022 inklusive övergripande budgetramar och 
investeringsramar.  

 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 4.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
10 § Martin K Nilsson informerade om riskanalysen för Finansinspektionen. 
 
11 § Jonatan Holst informerade om Finansinspektionens budgetunderlag för 2023–

2025. 
 
12 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt. 
 
13 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
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14 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
15 § Under övriga frågor informerade Eric Leijonram om att styrelsemötet i oktober 

2022 kommer behöva flyttas, och att frågan kommer stämmas av med styrelsen 
via epost. 

 
16 § Styrelsens egen tid. 
 
17 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Maria Bredberg Pettersson 
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