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Ändrade begränsningsregler för säkerställda 
obligationer som säkerhet för kredit hos Riksbanken  

Direktionens beslut 
Direktionen beslutar att 

• från och med den 18 mars 2020 höja den tillåtna andelen säkerställda 
obligationer av en motparts totala säkerhetsmassa vid krediter hos Riksbanken 
från 60 procent till 80 procent, 

• uppdra åt chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta 
annan i sitt ställe, att efter samråd med chefen för avdelningen för penning-
politik, chefen för avdelningen för betalningar och chefen för avdelningen för 
finansiell stabilitet, med rätt för dessa att sätta annan i sitt ställe, att besluta 
dels om erforderliga ändringar i bestämmelserna om säkerheter för kredit hos 
Riksbanken i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren), dels om 
lämplig tidpunkt för deras ikraftträdande, samt att  

• offentliggöra beslutet måndagen den 16 mars 2020 senast kl. 20:00. 

Bakgrund 
I enlighet med direktionens beslut den 17 december 2015 (dnr 2015-00700) får säker-
hetsvärdet (marknadsvärdet med värderingsavdrag) för säkerställda obligationer som 
lämnas som säkerhet för kredit hos Riksbanken uppgå till högst 60 procent av det totala 
säkerhetsvärdet för de säkerheter som en motpart ställer till Riksbanken. Därutöver 
begränsas säkerhetsvärdet för säkerställda obligationer utgivna av en enskild emittent, 
eller grupp av enskilda emittenter, till 50 procent av det totala säkerhetsvärdet för 
säkerställda obligationer som har lämnats som säkerhet. 

Den 12 mars 2020 beslutade direktionen att Riksbanken ska inleda ett program för 
företagsutlåning via penningpolitiska motparter om upp till 500 miljarder svenska kronor 
(dnr 2020-00358). Beslutet fattades mot bakgrund av de förväntade ekonomiska 
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konsekvenserna av spridningen av coronaviruset för att trygga en fungerande 
kreditförsörjning för svenska icke-finansiella företag. 

Överväganden 
Den fortsatta turbulensen på de finansiella marknaderna innebär att finansierings-
situationen för framför allt små och medelstora företag snabbt kan försämras. I detta 
läge är det viktigt att bankerna fortsätter att förse svenska icke-finansiella företag med 
finansiering så att kreditförsörjningen till i grunden livskraftiga företag inte hotas. För att 
främja genomslaget av det beslutade utlåningsprogrammet är det därför viktigt att de 
banker som är Riksbankens motparter kan få större flexibilitet vid användningen av 
säkerheter för kredit hos Riksbanken. En sådan flexibilitet bedöms kunna skapas genom 
att öka möjligheten att använda säkerställda obligationer som säkerhet för kredit hos 
Riksbanken.  

Riksbanken ska mot denna bakgrund öka den tillåtna andelen säkerställda obligationer 
av en motparts totala säkerhetsmassa vid krediter hos Riksbanken. Den nu gällande 
högsta andelen på 60 procent för säkerställda obligationer i säkerhetsmassan ska därför 
höjas till 80 procent. Därigenom kan volymen av säkerställda obligationer i säkerhets-
massan öka från 150 miljoner kronor till 400 miljoner kronor för varje 100 miljoner 
kronor i andra säkerheter. Denna åtgärd bedöms kunna bidra till att funktionaliteten på 
marknaden för säkerställda obligationer förbättras i det rådande läget. Det är 
följaktligen lämpligt att åtgärden utformas som en temporär ändring i Villkoren och 
gäller så länge som Riksbankens program för företagsutlåning via penningpolitiska 
motparter pågår. 

Det ankommer på chefen för avdelningen för marknader, med rätt för denne att sätta 
annan i sitt ställe, att besluta om erforderliga ändringar i bestämmelserna om 
säkerheter för kredit hos Riksbanken i Villkoren, dels om lämplig tidpunkt för deras 
ikraftträdande. Beslutet ska fattas efter samråd med chefen för avdelningen för 
penningpolitik, chefen för avdelningen för betalningar och chefen för avdelningen för 
finansiell stabilitet, med rätt för dessa att sätta annan i sitt ställe. 
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