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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2019:7 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 18 juni 2019. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson (71–85 §§) 
Marianne Eliason 
Peter Englund  
Hans Nyman 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Lina Berwick (80 §) 
Tobias Björklund (81 §) 

    Agneta Blomquist (77 §) 
Claudia Bäckström (78 §) 
Kenneth Edgren (76 och 77 §§) 
Matilda Gjirja (86 §) 
Per Griberg (81 §) 
Nanny Hiort (76 §) 
Per Håkansson (71–89 §§) 
Marie Jespersson (76–80 §§) 
Olof Jönsson (81 §) 
Alisa Krioga (78 §) 
Johanna Linnarsson (80 §) 
Martin Noréus (71-89 §§) 
Håkan Nyberg (85 §) 
Magdalena Petersson )80 §) 
Magnus Schmauch (76 §) 
Anki Storkaas (71–89 §§) 
Annika Zervens (71–76 §§) 
Love Wilén Örnulf (80 §) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 
Övriga närvarande 

   Max Hellberg, Riksrevisionen (73§) 
   Björn Sande, Riksrevisionen (73 §) 
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71 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och informerade om att det 

tillkommit en dagordningspunkt, se 84 §. Det antecknas att 
dagordningspunkterna hanterades i den ordning som framgår av protokollet. 

 
72 § Ordföranden anmälde protokollet 2019:6. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
73 § Björn Sande och Max Hellberg från Riksrevisionen informerade om 

Riksrevisionens arbete när det gäller Finansinspektionen. 
 
74 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
 
75 § Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete. 
 
76 § Nanny Hiort föredrog förslag till beslut om sanktionsavgift enligt lagen 

(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
marknadsmissbruksförordning mot Hoylu AB.  

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 2.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
77 § Agneta Blomquist föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och 
förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.  

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilagorna 3 och 4.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
78 § Claudia Bäckström föredrog förslag till föreskrifter om produktingripande i 

fråga om binära optioner, förslag till föreskrifter om produktingripande i fråga 
om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt) och förslag till föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om 
värdepappersrörelse. 

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilagorna 5–7.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
79 § Love Wilén Örnulf föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om 
betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, förslag till föreskrifter 
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) 
om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
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(FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter samt förslag till 
föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om 
verksamhet för betaltjänstleverantörer. 

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilagorna 8–11.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
80 § Lina Berwick föredrog förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 

föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 12.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
81 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
82 § Under övriga frågor bestämde styrelsen att styrelsemötet i februari 2020 flyttas 

till den 19 februari.  
 
83 § Anna Nystedt föredrog förslag till beslut om vilka anställda som ska behöva 

tillstånd för att ha lån i företag som står under Finansinspektionens tillsyn.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 13. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
84 § Erik Thedéen föredrog förslag till organisationsförändring.  
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 14. Styrelsen beslutade även att 

organisationsförändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2019. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
85 § Håkan Nyberg informerade om verksamhets- och budgetuppföljningen för 

tertial 1. 
 
86 § Matilda Gjirja informerade om den rapport om makrotillsynsåtgärder som 

Finansinspektionen lämnat till regeringen.  
 
87 § Anna Nystedt och Per Håkansson informerade om överklagade ärenden.  
 
88 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
89 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser. 
 
90 § Styrelsens egen tid. 
 
91 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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