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Bakgrund

 2008 = 266 företagsrekonstruktioner och 6 899 konkurser

 2013 = 250 företagsrekonstruktioner och 7 701 konkurser

 2014  = 194 företagsrekonstruktioner  och 7 158 konkurser

 Lagstiftaren räknade med cirka 500 st. per år.
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Kommittédirektiv 2015:10

Huvudändamål - Att förbättra och utveckla innovations- och 

entreprenörskapsklimatet

Utredare: Pontus Braunerhjelm

Huvudsekreterare: Johan Kreichbergs

Särskilt uppdrag avseende företagsrekonstruktion

Sekreterare: Annina H Persson och Andreas Sundberg
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Finansdepartementet,     Utbildningsdepartementet, 

Bankföreningen, Skatteverket, Svenskt Näringsliv, 

Företagarna, Kronofogdemyndigheten, Praktiska experter, 
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Allmänna överväganden

- Möjliggöra en ”andra chans”

- Rädda värden och arbetstillfällen

- Öka borgenärernas förtroende

- Förbättra möjligheter till krediter och tillväxt

- Samordning mellan rekonstruktion och konkurs 
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SÄRSKILDA ÖVERVÄGANDEN

 Passa alla typer av företag 

 Särskilt beakta förutsättningar för mindre och medelstora företag

 Överväga ändringar betr. rekonstruktörens roll och befogenheter 

samt företagsledningens roll

 Domstolens roll

 Stärka borgenärernas förtroende

 Fristående ackord

 Utformning och beslut avseende ansökningsförfarandet och 

rekonstruktionsplanen

 Kostnader

 Ändamålsenlig ordning mellan rekonstruktion och konkurs

 Internationella jämförelser
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Avgränsningar (jfr dir. 2014:46)

 Skatterättsligt företrädaransvar

 Förändrad aktiebolagsrätt

 Lösöreköpskommitténs förslag  SOU 2015:18

 Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare 
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Andra förslag till lagstiftning som kan 

komma att få betydelse i framtiden
 Förslag till Europarlamentets och Rådets Direktiv om 

ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans 

och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, 

insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring 

av direktiv 2012/30/EU – COM (2016)723 final, 

2016/0359(COD, 20 november 2016.

 Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law, Final 

version 2016. 

 Jfr även Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare  
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Praktiska överväganden - rätt eller fel?

 Specialdomstolar med ekonomisk kompetens? 

 Högre krav på ansökan och förutsättningar för 

rekonstruktion?

 Ska det krävas stöd från de största borgenärerna?
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Behöriga domstolar m.m.

 Koncentration av ärenden till vissa domstolar

 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka tingsrätter som 

ska vara behöriga att handlägga ärenden enligt LFR

 Informationsinsatser – hemsidor

 Överväga elektronisk ansökan, jfr 12 § Lagen (2016:676) om 

skuldsanering för företagare 

 En borgenärs möjlighet att ansöka om företags-

rekonstruktion kvarstår  
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Ansökan m.m.

 En ansökan av gäldenären ska innehålla en 

likviditetsbudget avseende en rekonstruktionsperiod om 

tre månader. Om det finns särskilda skäl får budgeten avse 

en kortare period för vilken budget kan upprättas. 

Budgeten kan kompletteras ansökan i efterhand om det 

saknas tid och det är av avgörande betydelse att 

företagsrekonstruktionen omgående inleds. 

 Gäldenärens ska i ansökan också lämna en redogörelse för 

sin verksamhet.
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Ansökan m.m.

 Betonar att det är tillräckligt med ”risk för illikviditet”

 Beslut får meddelas om det finns grundad anledning att 

anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås.

 Rättens prövning vid borgenärssammanträdet - högre krav 

än vid prövning av ansökan.

 Tillräckliga skäl för att införa regler om hybrid-

förfaranden eller för-förfaranden saknas
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Praktiska överväganden

Högre krav på rekonstruktören – rätt eller fel? 

 Krav på oberoende och seriositet – Advokatsamfundets och IFFR:s

etiska regler riktlinjer: Ska bara specialiserade advokater och 

tjänstemän på Ackordscentralerna kunna vara rekonstruktörer? 

Hantering av lönegaranti?

 Ambulance chasing?

 Kan en rekonstruktör sätta annan i sitt ställe eller ska det finnas ett 

krav på att vederbörande själv är aktiv?

 Ska arvodet prövas av domstol? Alltid eller på begäran?

 Behövs skadeståndsregler?
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Val av rekonstruktör

 Av förslaget till rekonstruktör i ansökan om 

företagsrekonstruktion ska framgå vilka borgenärer som 

kontaktats med anledning av förslaget, hur de är berörda 

samt om de har någon erinran mot att den föreslagna 

personen utses till rekonstruktör. Detsamma gäller vid en 

ansökan om s.k. separat ackord. 
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Rekonstruktören m.m.

 Den som är anställd vid Skatteverket ska inte få vara 

rekonstruktör. Den som arbetar med lönegarantifrågor vid 

Länsstyrelse ska inte heller få vara rekonstruktör. 

 När en ansökan om företagsrekonstruktion bifalls får 

rätten endast om det finns synnerliga skäl utse fler än en 

rekonstruktör.

 Rekonstruktören får vid fullgörandet av uppdraget inte 

sätta någon annan i sitt ställe. 
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Rekonstruktörens ersättning

 Rekonstruktörens rätt till ersättning bestäms av rätten. Om 
det har utsetts flera rekonstruktörer, ska ersättning 
bestämmas för var och en av dem. Beslutet om ersättning 
kan överklagas och ska kunna vara verkställbart när det har 
fått laga kraft.

 Innan rätten prövar arvodesframställan ska rätten inhämta 
yttrande från gäldenären och de borgenärer som hos rätten 
har begärt att få yttra sig över framställningen. 

 Till sin begäran om ersättning ska rekonstruktören bifoga en 
kostnadsräkning, som utvisar det begärda beloppets 
fördelning på de olika åtgärder som vidtagits. Har 
rekonstruktören haft utlägg som uppdraget krävt ska det 
anges i redogörelsen. 
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Rekonstruktörens skadeståndsansvar

 Ett skadeståndsansvar för rekonstruktören införs i LFR. 

 En rekonstruktör ska ersätta de skador som han eller hon vid 

fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 

tillfogar en gäldenär eller en borgenär i ett förfarande om 

företagsrekonstruktion eller i ett separat ackord. 

 Skadeståndet ska kunna jämkas efter vad som är skäligt 

med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek 

och omständigheterna i övrigt. 

 Om flera rekonstruktörer ska ersätta samma skada, ska de 

som huvudregel svara solidariskt för skadeståndet. 

2017-03-09 16



Rekonstruktörens skadeståndsansvar

 Talan om skadestånd mot rekonstruktören ska väckas inom 

tre månader från den dag då beslutet att 

företagsrekonstruktionen eller det separata ackordet ska 

upphöra enligt 4 kap. 7–9 b §§ vann laga kraft. 

 Talan ska väckas vid den tingsrätt där ärendet om 

företagsrekonstruktion eller om separat ackord är eller har 

varit anhängigt. 

2017-03-09 17



Praktiska överväganden

 Ska skydd uppkomma redan när ansökan ges in eller vid 

beslutet? 

 Rekonstruktörens roll stärkas – ska nya avtal som ingås 

utan rekonstruktörens samtycke vara ogiltiga?

 Ska rekonstruktören kunna ”ta över” gäldenärens 

verksamhet?
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Hävningshinder

 Redan en ansökan om företagsrekonstruktion ska medföra 

att gäldenärens motpart blir förhindrad att häva på grund 

av dröjsmål eller befarat dröjsmål, såvida inte motparten 

– som efter rekonstruktionsansökan häver avtalet – var 

i god tro och det skulle vara uppenbart oskäligt om 

hävningen inte blev gällande.

 En s.k. ipso facto klausul, som ger motparten rätt att häva 

avtalet om gäldenären ansöker om företagsrekonstruktion 

kan inte göras gällande från och med ansökan om 

företagsrekonstruktion.
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Ändring av 2 kap. 17 § m.m.

 Bestämmelsen i 2 kap. 17 § ändras så att 

verkställighet för borgenärer med separationsrätt 

är möjlig om inte gäldenären begär att avtalet ska 

fullföljas.

 Möjlighet för rekonstruktören att ta över? Inga 

förslag beträffande styrelsens ansvar och plikter 
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Gäldenärens lydnadsplikt m.m.

 Gäldenären ska samråda med rekonstruktören inte bara 

angående betalningar utan också beträffande fullgörelse av 

andra förpliktelser.

 Avsaknad av samtycke från rekonstruktören för en 

rättshandling som avses i 2 kap. 15 § första stycket medför 

att denna blir ogiltig, utom när motparten inte kände till 

eller borde ha känt till att gäldenären inte hade rätt att 

företa rättshandlingen. Överlåtelse av eller annat 

förfogande över egendom ska likväl, om rekonstruktören 

utan oskäligt uppehåll yrkar det, gå åter mot att gäldenären 

ersätter borgenären vad han/hon utgivit jämte nödig eller 

nyttig kostnad
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Praktiska överväganden

Underlätta förfarandet – Hur?

 Fristående ackord för mindre företag?

 Ett förfarande som är billigt, enkelt och snabbt och 

förenat med mindre formalia.

 Rekonstruktionsplan – fastställd och verkställbar? Innehåll?
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Separat ackord

 Förslag: En näringsidkare som har betalningssvårigheter ska kunna 

inleda ett separat ackordsförfarande utan att lägga fram en 

rekonstruktionsplan, ett s.k. separat ackord. Det separata 

ackordet ska vara en snabb väg till skuldnedsättning för 

gäldenären i fall då det i övrigt saknas behov av att rekonstruera 

den verksamhet som bedrivs. Det separata ackordet ska endast 

avse frågor om betalning och nedskrivning av uppkomna 

fordringar. Reglerna om separat ackord följer befintliga regler 

i lagen om företagsrekonstruktion och särskilt reglerna om 

offentligt ackord under företagsrekonstruktion enligt 3 kap. 

i lagen med vissa undantag.

 Vid en beviljad ansökan om separat ackord utgår inte lönegaranti. 
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Ansökan om separat ackord

 En ansökan om separat ackord får göras av gäldenären. Ansökan 
ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av 
sökanden eller sökanden ombud.

 I ansökan ska sökanden styrka de omständigheter som gör 
rätten behörig, om de inte är kända.

 Vid en ansökan om separat ackord ska gäldenären betala eller 
ställa säkerhet avseende förskott på kostnaden för 
ackordsfrågans handläggning hos rätten. 

 En ansökan om separat ackord som inte uppfyller kraven ska 
avvisas, och gäldenären inte följer ett föreläggande att 
avhjälpa bristen. 
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Ansökan forts.

 Ansökningshandlingen ska innehålla en översikt över 

gäldenärens tillgångar och skulder som upprättas av den 

föreslagna rekonstruktören tidigast tre månader innan 

ansökan gjordes. 

 Till ansökan ska bifogas årsredovisning eller årsbokslut 

avseende det senaste avslutade räkenskapsåret för 

näringsverksamheten. 

 Om det har upprättats en revisionsberättelse ska även 

denna bifogas. 

 I ansökan ska det finnas en redogörelse för orsakerna till 

betalningssvårigheterna.
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Ansökan forts.

 Till ansökan ska bifogas ett ackordsförslag som anger hur 

mycket gäldenären bjuder i betalning och när betalning 

ska ske samt om säkerhet ställs för ackordet och vad det 

i så fall består av. 

 Vidare ska ansökan innehålla ett förslag till rekonstruktör 

samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för 

uppdraget. 

 Ansökan ska även innehålla ett motiverat yttrande från 

rekonstruktören om huruvida han eller hon anser att 

ackordsförslaget bör antas av borgenärerna och uppgift om 

den utdelning som kan påräknas borgenärerna i en 

konkurs. 
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Förhandling om separat ackord

Förhandling om separat ackord får inledas om

 det kan antas att gäldenären inte kan betala sina

förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom

kort, och

 det finns grundad anledning att anta att syftet med det

separata ackordet kan uppnås.
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Utvidgat ackord

 Gäldenären och borgenärerna ska ha möjlighet att träffa 

en särskild uppgörelse, s.k. utvidgat ackord. Rätten ska 

efter begäran av gäldenären eller en eller flera 

borgenärer besluta om förhandling om utvidgat ackord. 

Vid förhandlingen ska borgenärerna rösta om uppgörelsen. 
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Utvidgat ackord forts.

 En begäran om förhandling ska göras skriftligen. Begäran 

ska innehåll ett förslag på hur en uppgörelse med 

borgenärerna ska uppnås. I begäran ska det intygas att 

borgenärerna som till antalet utgör minst två femtedelar 

av det totala borgenärskollektivet och som omfattas av 

förslaget har förklarat sig anse ackordsförslaget antaget.

 Ett utvidgat ackord får avse att fordringar som tillkommer 

de borgenärer som får delta i ackordsförhandlingen sätts 

ner eller betalas på närmare angivet sätt. Innehållet 

i förslaget bestäms dock av parterna.
2017-03-09 29



Utvidgat ackord forts.

 I en ackordsförhandling deltar borgenärer vilkas fordringar har 
uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. 

 En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom kvittning 
deltar inte i förhandlingen.

 Inte heller deltar en borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till 
betalning först efter övriga borgenärer, om inte övriga borgenärer 
som deltar i förhandlingen medger det. 

 Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt deltar 
denna i förhandlingen i motsvarande mån. Kan en borgenärs 
fordran endast till viss del täckas genom kvittning, deltar denne 
med återstående del av fordringen.

 En borgenär får delta i förhandlingen, även om fordringen inte är 
förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.
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Utvidgat ackord forts.

Om begäran om ackordsförhandling tas upp, ska rätten

genast meddela beslut om ackordsförhandling. Samtidigt ska

rätten

1. bestämma tidpunkt för ett sammanträde med

borgenärerna inför rätten,

2. kalla gäldenären, rekonstruktören och borgenärerna till

ett sammanträde, och

3. kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
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Utvidgat ackord forts.

 Borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen ska
hållas tidigast tre och senast fem veckor efter beslutet om
denna. Vid borgenärssammanträdet ska rekonstruktören och
gäldenären närvara. Detsamma gäller den borgenär som
framlagt förslaget.

 Rekonstruktören ska tillhandahålla en förteckning över de
borgenärer som har rätt att delta i omröstningen
i ackordsfrågan, med uppgift om de fordringsbelopp för vilka
rösträtt får utövas.

 Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna rösta om
förslaget.
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Utvidgat ackord forts.

 Ett ackordsförslag ska anses antaget av borgenärerna om 

 minst två tredje delar av borgenärerna i varje 

borgenärsgrupp som har deltagit i omröstningen har 

godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till minst två 

tredjedelar av totalbeloppet av de fordringar som de 

röstande borgenärerna i gruppen har mot gäldenären, eller 

 minst åttiofem procent av det totala borgenärskollektivet 

som har deltagit i omröstningen har godtagit förslaget och 

deras fordringar uppgår till minst tre fjärdedelar av de 

röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp. 
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Utvidgat ackord

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl 
kända som okända, som enligt 3 § hade rätt att delta 
i ackordsförhandlingen. 

En borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till betalning 
efter övriga borgenärer förlorar sin rätt till betalning av 
gäldenären, om inte alla borgenärer som hade rätt att delta 
i ackordet tillgodoses fullt ut genom ackordet. 

Däremot förlorar inte en borgenär som godkänt ett 
ackordsförslag genom godkännandet sin rätt mot borgensmän 
eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. 
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Utvidgat ackord

 Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet, 

men finns det anledning att inte fastställa ackordet, ska 

ackordsfrågan prövas av rätten vid en förhandling. 

Detsamma gäller om det vid sammanträdet inte kan 

avgöras om förslaget har antagits eller förkastats av 

borgenärerna. Om ackordsfrågan inte ska prövas vid en 

förhandling, ska rätten fastställa ackordet. 

 Beslut i ackordsfrågan ska meddelas inom en vecka efter 

förhandlingen, om inte längre tid är nödvändig på grund 

av särskilda omständigheter. 
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Gäldenärens avtal m.m.

 Utredningen föreslår i det väsentliga samma regler om 

gäldenärens avtal som tidigare föreslagits av 

Förmånsrättskommittén SOU 2001:80 och 

Insolvensutredningen SOU 2010:2. Jfr även Reglerna för 

gäldenärens avtal i Nordisk-Baltiska nätverket.

 Gäldenären ska med vissa undantag vid fortlöpande eller 

delbara prestationer kunna kräva fullföljd endast 

avseende viss tid eller mängd av återstoden. Gäldenären 

ska fritt få bestämma med rekonstruktörens samtycke för 

vilken tid eller till vilken mängd fullföljd ska ske. 
2017-03-09 36



Gäldenärens avtal

 Om gäldenären förfogar över en prestation utan att 

vederbörande bestämt att avtalet ska fullföljas, ska 

gäldenären anses ha krävt fullföljd såvitt avser denna 

prestation. 

 Detsamma gäller om gäldenären utnyttjar en prestation 

som är sådan att den inte kan återlämnas. Ett förfogande 

ska inte anses föreligga förrän rekonstruktören fått eller 

borde ha fått kännedom om att en prestation har 

mottagits eller om det avtal som prestationen avser. 
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Gäldenärens avtal

 Gäldenären ska ha rätt att överlåta avtal till tredje man.
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Allmän förmånsrätt m.m.

 Fordringar som grundar sig på nya avtal som gäldenären med 
rekonstruktörens samtycke träffar under en 
företagsrekonstruktion eller under en förhandling om separat 
ackord ska ha allmän förmånsrätt enligt 10 § 4 FRL om 
förfarandet avslutas på grund av konkurs. 

 Om något av de nämnda förfarandena däremot avslutas genom 
ett ackord (offentligt, utvidgat eller separat) som fastställs av 
rätten upphör den allmänna förmånsrätten att gälla. Allmän 
förmånsrätt upphör dock att gälla ett år från dagen då det 
fastställda ackordet fått laga kraft. Skulle ackordet förverkas 
under ettårs-fristen ska borgenärens fordran fortsatt vara 
förenad med allmän förmånsrätt. 
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Rekonstruktion övergår till konkurs?

Bedömning: Rätten borde ex officio pröva huruvida 

gäldenären ska försättas i konkurs i samband med att rätten 

beslutar att företagsrekonstruktionen ska upphöra. 
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VAD KAN MAN GÖRA MER?

 Kvarstående betalningsanmärkningar (SOU 2015:77 Åtgärder 

mot fakturabedrägerier, proposition 2016/17:105 Ett starkare 

skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar, Jfr även Gallring 

av uppgifter i kreditupplysningar, lagrådremiss 2 april 2015 

m.m.

 Problem kring offentligt upphandling

 Personligt betalningsansvar för skatter mm( Ny utredning?)

 Regler kring kontrollbalansplikt( inom ramen för direktivet, se 

Art 18 om företagsledares skyldigheter
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