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Avtal för att möjliggöra avveckling av 
omedelbara betalningar i centralbankspengar  
 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att:  

• Riksbanken ingår avtal med Eurosystemet om användning av plattformen 
TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) som gör det möjligt att avveckla 
omedelbara betalningar i svenska kronor i centralbankspengar enligt bilaga, och 

• uppdra åt Riksbankschefen att underteckna avtalet. 

 

Bakgrund 
Omedelbara betalningar innebär att bankkunder sekundsnabbt kan flytta medel från en 
bank till annan bank, dygnet runt på årets alla dagar (24/365)1. På sikt är det att förvänta 
att en ansenlig del av de betalningar som idag avvecklas aggregerat eller styckvis i RIX 
kommer att migrera till omedelbar avveckling. Därmed blir också valet av vilken 
plattform som används för avvecklingen av betalningarna en central fråga för 
Riksbanken mot bakgrund av Riksbankens uppgift att värna ett säkert och effektivt 
betalningsväsende.  

Centralbanker har en central roll i avvecklingen av betalningar mellan finansiella institut 
genom att tillhandahålla riskfria betalningsmedel på konkurrensneutrala villkor. Riskfria 
betalningsmedel är en förutsättning för att finansiella institut ska kunna avveckla 
betalningar utan att det uppstår risker som äventyrar den finansiella stabiliteten. Om 
inte centralbanken tillhandahållit riskfria betalningsmedel hade finansiella institut 
annars kunnat betala genom att utväxla fordringar på varandra. Men, om en centralbank 
själv kostnadseffektivt kan tillhandahålla en plattform för avveckling finns det inget 

                                                           
1 I Sverige initieras omedelbara betalningar genom en mobilapplikation (”Swish”) medan avvecklingen av omedelbara 
betalningar sker på en plattform som ägs och drivs av ett privat företag. 
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behov av privata plattformar som måste regleras, övervakas och omgärdas av 
omständliga finansiella arrangemang för att i slutändan ändå inte uppnå samma 
säkerhet som avveckling i centralbankspengar innebär. 

Riksbanken kan tillhandahålla möjligheten att avveckla omedelbara betalningar på tre 
sätt; (i) Riksbanken utvecklar eller upphandlar en plattform själv, (ii) Riksbanken uppdrar 
åt ett privat företag att administrera riksbankskonton eller (iii) Riksbanken delar plattform 
med annan centralbank. Plattformar för omedelbara betalningar är dyra och tidskrävande 
att utveckla. Av dessa skäl har en förstudie undersökt möjligheten att dela teknisk 
plattform med Eurosystemet. Förstudien bedömde att plattsformdelning med 
Eurosystemet skulle vara det snabbaste och mest kostnadseffektiva medlet. 
Eurosystemet har utvecklat en plattform för avveckling av omedelbara betalningar. 
Plattformen kallas TIPS och är i drift sedan november 2018. TIPS har teknisk kapacitet att 
avveckla betalningar i andra valutor än euro, t.ex. svenska kronor.  

Riksbankens direktion gav den 4 juni 2019 (dnr 2018-00960) avdelningschefen för 
avdelningen för betalningar i uppdrag att förhandla ett avtalsutkast med Eurosystemet i 
syfte att göra den svenska kronan tillgänglig för avveckling på TIPS med särskilt beaktande 
av de krav Riksbanken ställer på säkerhetsskydd.    

 

Överväganden 
Riksbanken har fört förhandlingar med Eurosystemet om ett avtal för att använda TIPS-
plattformen för att kunna erbjuda en avvecklingstjänst för omedelbara betalningar i 
svenska kronor i centralbankspengar. Riksbankens krav på säkerhetsskydd har beaktats 
genom en särskild reglering i avtalet. Riksbanken bör sålunda ingå avtal enligt bilaga med 
Eurosystemet. Direktionen bör uppdra åt Riksbankschefen att underteckna avtalet. 
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