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Ändringar i Villkor för RIX och penningpolitiska 
instrument - RIX öppettid 
 

Syfte och bakgrund 
Centralbankspengar innehar en särställning i betalinfrastrukturen; endast 
centralbankspengar erbjuder finansiella institut en helt riskfri betalningsavveckling på 
konkurrensneutrala villkor. Framsteg inom informationsteknologi, ökad konkurrens och 
efterfrågan på standardisering leder till snabb utveckling på betalningsmarknaden. 
Riksbanken ser därför ett behov av att kontinuerligt se över förutsättningarna för hur 
centralbankspengar används för att kunna säkerställa att centralbankspengar fortsätter 
vara normen för hur finansiella institut avvecklar betalningar sinsemellan samt att 
Riksbanken främjar innovation inom området. Som ett steg i denna utveckling föreslår 
Riksbanken ett ökat öppethållande av RIX-systemet till kl. 18.00. 

Föreslagna ändringar i Villkoren innebär i korthet följande: 

 Stängningstid för RIX-systemet senareläggs till 18.00. 

 Alla LOMar stänger kl. 17.00 

 Dispens för bemanning kan vara möjlig 
o Från LOM-stängning för RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk 

Motpart 
o 30 minuter efter LOM-stängning för Penningpolitisk Motpart 

Stängningstid RIX-systemet 
Föreslagna ändringar innebär att stängningstid för RIX-systemet senareläggs till 18.00. 
Det innebär att RIX-deltagarna förväntas hålla sina förbindelser med RIX öppna och ha 
dem tillräckligt bemannade från 07.00 till 18.00. Undantag från detta kan godkännas av 
Riksbanken enligt punkten ”Dispens för bemanning” nedan. 
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När stängningstiden ändras till 18.00 innebär det även att Riksbankens finjusterande 
transaktioner senareläggs med en timme och därmed hanteras med start kl. 17.00. 

För att ändra stängningstid behöver ändringar göras i Bilaga H3 - Anvisningar RIX:  

- 9.9 Tidsschemat: Tider för stängning av RIX justeras. 
- 21.1 Riksbankens roll: Öppettid för helpdesk justeras 

Stängningstid LOMar 
Enligt de föreslagna ändringarna senareläggs LOM-stängning av alla LOMar till en timme 
innan stängning av RIX, d.v.s. kl. 17.00. Enligt nuvarande gällande Villkor stänger en LOM 
(PRT LOM) tidigare än resterande LOMar. Riksbanken ser en operativ fördel med att alla 
LOMar stänger samma tid och föreslår därför att även PRT LOM ska stänga samtidigt 
med resterande LOMar kl. 17.00. 

För att ändra LOMarnas stängningstid behöver ändringar göras i: 

- Bilaga H3 - Anvisningar RIX:  
o 9.9 Tidsschemat: Tider för stängning av LOMar justeras. 

- Bilaga A7 - Särskilda anvisningar för hantering av störningar:  
o 3.3: Manuella rutiner för verkställighet av överföringar: Ändring av 

tidpunkter för beslut. 

Dispens för bemanning 
De föreslagna ändringarna innehåller inte någon ändring i Villkoren. Texten gällande 
krav på bemanning i Huvuddokumentet C.1.4.2 RIX-deltagares öppethållande mot RIX 
kvarstår. Detta innebär att Riksbanken har möjlighet att ge dispens för bemanning under 
den sista timmen av RIX öppettid. 

För att beviljas dispens måste RIX-deltagaren inkomma med en ansökan. Bedömning av 
ansökan och beslut om dispens fattas av Riksbanken.  

Riksbanken har i sin analys inför Villkorsändringen kommit fram till att det bör kunna 
vara möjligt att få dispens från den tidpunkt då deltagaren verifierat att alla 
överföringar/transaktioner har bokförts på motpartens konton i RIX, dock tidigast 
tidpunkten då samtliga LOM-processer stängt och för penningpolitiska motparter 
tidigast 30 minuter därefter.  
Observera att dispensen är kopplad till stängning av LOM och att tidpunkten därmed kan 
vara senare vid en incident som kräver förlängd öppettid. 

Observera att det ankommer på den motpart som har beviljats dispens att verifiera att 
alla överföringar/transaktioner på motpartens konton i RIX avslutats för dagen om 
motparten avser att inte ha bemanning. Eventuella kostnader som uppstår till följd av 
att Riksbanken inte kan kontakta motparten får motparten stå för. 

Vilka institut som har fått dispens kommer att delges alla RIX-deltagare, så att det är 
tydligt vilka institut som inte har bemanning och därmed inte kan kontaktas efter en viss 
tidpunkt på dagen. 
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Observera att beslutet om dispens baseras på en riskbedömning och att en dispens kan 
återkallas om Riksbanken anser att den medför risker för RIX-systemets eller det 
penningpolitiska styrsystemets funktion och stabilitet. 

Inga ändringar krävs i Villkoren eftersom nuvarande Villkor (Huvuddokumentet C.1.4.2) 
anger att Riksbanken kan medge att en RIX-deltagare begränsar sitt dagliga 
öppethållande, men att RIX-deltagaren inte kan få stänga tidigare än kl. 17.00. 


