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Uppdragsbeskrivning Rådgivande grupp för
Swestr
Bakgrund och syfte
Riksbanken kommer löpande att utvärdera om Swestr är ändamålsenlig, och om det
finns behov av att göra förändringar exempelvis i hur Swestr beräknas och publiceras.
Med anledning av detta arbete sätter Riksbanken upp en rådgivande grupp, där
Riksbanken är ordförande och tillhandahåller sekretariat. Den Rådgivande gruppen för
Swestr ger råd och tekniska synpunkter till Riksbanken.

Uppgifter
Uppgifterna för den Rådgivande gruppen inkluderar:








att följa och lämna synpunkter avseende hur den underliggande marknaden för
Swestr, dvs. dagslånemarknaden i svenska kronor, fungerar och utvecklas;
att bedöma och ge synpunkter avseende om Swestr är representativ den
underliggande marknaden;
att se över och ge råd kring det ramverk som Riksbanken etablerar för
referensräntan och som beskrivs i publicerade dokument;
att diskutera den roll Swestr fyller på svensk finansmarknad;
att diskutera förtroendet för Swestr och åtgärder för att främja detsamma;
att lämna synpunkter på eventuella föreslagna ändringar i metodologi för
Swestr;
samt att vid behov ge råd till Riksbankens övervakningskommitté för Swestr.
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Medlemmar
Gruppens ordförande är den biträdande avdelningschefen vid Riksbankens Avdelning för
marknader. En representant för Riksbankens interna övervakningskommitté deltar vid
mötena. Sekretariat tillhandahålls av Riksbanken.
Medlemmarna består av representanter för marknadsaktörer som agerar på finansiella
marknader i svenska kronor där referensräntor används, eller som är aktiva på den
underliggande marknaden för Swestr. Även intresseorganisationer för sådana
marknadsaktörer eller företag som tillhandahåller infrastrukturen för marknaderna kan
delta. Representanter för andra myndigheter kan också delta i den Rådgivande gruppen,
men bjuds i så fall in i egenskap av att de är en relevant marknadsaktör. Se bilaga för
den nuvarande deltagarlistan.
De inbjudna organisationerna bestämmer själva vilken anställd som är bäst lämpad att
representera dem i gruppen, men Riksbanken förväntar sig att de som deltar i gruppen
är tillräckligt seniora och har erforderlig detaljkunskap för att aktivt kunna engagera sig i
gruppen och föra talan för sin organisation.
Riksbanken kommer årligen att se över deltagande i gruppen, för att bland annat
säkerställa att olika perspektiv får komma till tals och att framtida användare av Swestr
finns representerade på ett lämpligt sätt.

Möten
Gruppen ska träffas minst två gånger om året; ordföranden kan kalla till ytterligare möte
vid behov.
Sekretariatet kommer att schemalägga möten, förbereda agenda och skriva
mötesanteckningar.
Underlag inför möten kommer att skickas ut minst en vecka före möten.

Sekretess/Mötesanteckningar
Information som delas i den rådgivande gruppen är inte konfidentiell. Övergripande
mötesanteckningar kommer att publiceras på Riksbankens webbplats inom tre veckor
efter ett möte.

Översyn
Denna uppdragsbeskrivning kommer att ses över årligen, och revideras vid behov.

2 [3]

Bilaga: Deltagare 2021
Alecta pensionsförsäkring
Citibank Europe plc.
Danske bank
DNB
Handelsbanken
Industrins Finansförening
Livförsäkringsbolaget Skandia
Nasdaq Clearing AB
Nordea
Riksgäldskontoret
SEB
Swedbank
Svensk försäkring
Svensk värdepappersmarknad
Svenska bankföreningen
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