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Jonny Sylvén, Bankföreningen 
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1. Godkännande av dagordning 

Agendan godkändes 

2. Godkännande av tidigare protokoll 

Protokollet från tidigare möte godkändes. 
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3. Datainsamling 

Instruktionen för insamling av data är godkänd och fastställd av arbetsgruppen. 

Bankerna avser att leverera in transaktioner till Riksbanken enligt plan till den 31/1. 

En bank har aviserat eventuella svårigheter men arbetar för att lösa detta.  

4. Kontraktsanalys: Lån 

I bankernas lånekontrakt finns olika typer av referenser till Stibor. Med anledning av 

detta måste ett byte från Stibor till en RFR hanteras utifrån lånekontraktens 

utformning och analyser utföras, utifrån både kund och bank, för att se om längre 

referensräntor behövs. På mötet diskuterades frågan och jämförelser gjordes med 

förslag till lösningar som tagits fram i andra länder, vilka har kommit längre i detta 

arbete. Efter dagens möte noterades behov av ett djupare internt arbete inom 

respektive bank, med syfte att identifiera och ta fram konkreta orsaker till varför det 

inte alltid går att använda en kort RFR-ränta där man i dag använder längre 

referensräntor i form av Stibor. Ett nytt möte avseende denna fråga kommer att ske 

inom cirka 1,5 månader.  

5. Övergripande tidsplan 

Sekretariatet presenterade en översiktlig tidsplan för det år då projektet för 

alternativa räntor ska pågå. Eftersom tiden är knapp och mängden osäkra variabler 

är stort kommer det finnas behov för revidering av tidsplanen. Tidsplanen består av 

fem händelser, vilka som arbetsgrupper för alternativa räntor i andra länder också 

har arbetat med. Tanken är att varje händelse avslutas med att de framtagna 

tankarna ska skickas ut på konsultation och diskussioner ska föras med 

referensgrupperna. Till dessa fem händelser tillkommer också en avslutande 

avlämning:  

 

1. Val av kort ränta (RFR): Transaktionsunderlag samlas in för att kunna göra 

en analys och bedömning av vad som är mest lämpligt som RFR.  

2. Kontraktsanalys: Gå igenom de kontrakt där det idag finns koppling till Stibor 

för att se om alla dessa kopplingar kan ersättas med koppling till en RFR. Om 

så inte är fallet så ska arbetsgruppen analysera möjligheten att utveckla en 

en alternativ längre referensränta (termrate) för att se om det kan anses vara 

en framkomlig väg. 

3. Term rate: Om det uppfattas som nödvändigt att ha en längre referensränta 

så måste denna skapas eller identifieras.  

4. Påverkan på hela affären: Här är det tänkt att se vilka branschspecifika 

effekter som ett skifte av referensränta kan få på hela affären inklusive 

aspekter som risk, värderingar och redovisning.  

5. Övergångsperiod: Många andra länder lägger ner mycket arbete på att 

diskutera hur övergången ska gå till. Det är här viktigt att väva samman 
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metoder för att identifiera slutsatser för när den nya räntan kan börja fungera 

och när Stibor inte längre ska användas. 

6. Avlämning: Överlämnade av rekommendationer om nya referensräntor till de 

nya administratörerna. Dessa ska innan detta identifieras och metoder för att 

tillhandahålla referensvärden ska tas fram så att de stämmer med gällande 

bestämmelser. 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 29 januari kl. 14.00 i Bankföreningens lokaler. På 

det mötet kommer bland annat Kontraktsanalysen att handla om värdepapper så 

därför bjuds experter på det området in till det mötet. 


