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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:8 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 21 april 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

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

 
Finansinspektionen 
 
Peter Albrecht (53 §), närvarande via skype 
Johan Berg (50 §), närvarande via skype 
Tobias Björklund (52 §), närvarande via skype 
Johanna Borg, (52 §), närvarande via skype 
Hans Bäckström (54 §), närvarande via skype 
Kenneth Edgren (55 §), närvarande via skype 
Klas Granlund (50 §), närvarande via skype 
Per Griberg (52 §), närvarande via skype 
Susanna Grufman (48–59 §§), närvarande via skype 
Birgitta Hjelmberg (52 §), närvarande via skype 
Per Håkansson (55 §), närvarande via skype 
Lars Hörngren (54 §), närvarande via skype 
Per Jakobsson (52 §), närvarande via skype 
Eric Leijonram (48–59 §§) 
Maryna Lundgren (52 §), närvarande via skype 
Markus Ribbing (55 §), närvarande via skype 
Niclas Silfverduk (55 §), närvarande via skype 
Anki Storkaas (48–59 §§), närvarande via skype 
Sabina Arama Ström (52 §), närvarande via skype 
Anna Wigren ((55 §), närvarande via skype 
Annika Zervens (48–59 §§) 
 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt, närvarande via skype 



 

 2 

 

 
        

 
48 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 
49 § Ordföranden anmälde protokollen 2020:3–2020:6. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollen till handlingarna. 
 
50 § Aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1. 
 
51 § Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete. 
 
52 § Johanna Borg föredrog förslag till beslut om varning och sanktionsavgift mot 

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 2. 
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
53 § Peter Albrecht föredrog förslag till föreskrifter om ändring i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.  
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 3.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
54 § Hans Bäckström föredrog förslag till Finansinspektionens remissvar avseende 

Riksbanksutredningens slutbetänkande. 
 
 Styrelsen fattade beslut enligt bilaga 4.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
55 § Aktuella tillsynsfrågor (forts.), se bilaga 1. 
 
56 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
57 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden. 
 
58 § Eric Leijonram informerade om aktuella remisser. 
 
59 § Under övriga frågor informerade Erik Thedéen och Eric Leijonram om 

Riksrevisionens granskning av Finansinspektionen och om den pågående 
utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 
60 § Styrelsens egen tid. 
 
61 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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