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Remiss. Andra chans för krisande företag – En ny lag om
företagsrekonstruktion (SOU 2021_12)

Region Skåne är utsedd remissinstans och har som regionalt utvecklingsansva-

rig aktör med intresse tagit del av betänkandet (SOU 2021:2) Andra chans för

krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion.

Sammanfattning 

Betänkandet syftar till en ny lag om företagsrekonstruktioner för att anpassa

EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv till svensk lagstiftning. Betänkan-

det föreslår bland annat en ny lag om företagsrekonstruktion, skärpta krav på

översyn av rekonstruktörer samt att en national rådgivningstjänst för företag i

kris. Yttrandet fokuserar på den del som ligger inom det regionala utvecklings-

uppdraget, en nationell rådgivningstjänst för företag i kris. Det är viktigt att vi

som samhälle tillåter individer och företag att överbrygga tuffa perioder eller

lämna dessa bakom sig på ett positivt sätt. Nedan följer övergripande kommen-

tarer och tankar. 

Region Skåne ställer sig bakom förslaget om hur EU:s rekonstruktions- och in-

solvensdirektiv kan genomföras i Sverige. 

Yttrande

En nationell rådgivningstjänst för företag i kris 

Utredningen kommer väl i tiden då många företag lidit stor skada och hamnat i

ekonomiska trångmål under rådande pandemi. Region Skåne är en av många

svenska regioner som under pandemin instiftat en regional företagsakut för att

stödja företag som är, eller har varit i behov av stöd, på grund av den rådande

pandemin i Sverige och världen. 

Den främsta uppgiften för den skånska företagsakuten har varit att vägleda före-

tag i de nationella stöd som erbjudits olika företagsformer. Genom erfarenhets-

utbyte och stöd från Tillväxtverket och den tillfälliga nationella företagsakuten

som utgick från arbete och kunskap från Region Jönköping Län, har Region

Skåne haft möjlighet att lyfta frågor och utmaningar som låg utanför kompe-

tensområdet. Det var ett bakslag att denna nationella företagsakut avslutades

mitt i pandemin den sista december 2020. 
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Vid några tillfällen har det inkommit komplicerade frågor från skånska företag

som i sin tur kräver expertkompetens inom olika områden. För många mindre

företag som hamnat i kris är det svårt att köpa in kompetens i frågorna då det är

väldigt kostsamt. Vid dessa tillfällen kunde den nationella företagsakuten vara

ett stöd och i vissa fall ta över arbetet och erbjuda expertkompetens för att

stödja det enskilda företaget. 

Region Skåne ser också hur en nationell rådgivningstjänst för företag i kris samt

det nationella och regionala arbetet kopplat till verksamt.se och verksamt.se/reg-

ion kan integreras för att effektivare nå företag och stödja de företag som ham-

nat i ekonomiskt trångmål. 

Med detta som bakgrund ställer sig Region Skåne positiva till förslaget om en

nationell rådgivningstjänst för företag i kris. 

Ett skärpt livskraftstest 

Det befintliga förfarandet av livskraftstest har kritiserats då även företag med li-

ten chans att överleva har fått inleda en företagsrekonstruktion. Ett skärpt livs-

kraftstest är positivt för att öka förtroendet och genomslagskraften i de förfaran-

dena som bifalls en företagsrekonstruktion, med förhoppning att fler företag väl-

jer detta tillvägagångssätt för att möjliggöra att företaget tar sig igenom de eko-

nomiska svårigheterna och återigen kan bli ett livskraftigt företag. 

Region Skåne är positiva till förslaget. 

Domstolen ska kunna fastställa rekonstruktionsplanen

Betänkandet beskriver att domstolen ska få möjlighet att fastställa en rekon-

struktionsplan i sin helhet och inte enbart ett ackord som fallet är idag. Detta an-

ser Region Skåne vara positivt då det bör ge en ökad flexibilitet och anpassning

för det enskilda företaget i dennes specifika situation och bör skapa bättre förut-

sättningar till en mer effektiv och framgångsrik process med fler företag som

undgår konkurs. 

Region Skåne är positiva till förslaget. 

En begränsad superförmånsrätt 

Idag kan en borgenär få förmånsrätt, eller så kallad superförmånsrätt, till ford-

ringar som uppkommit under rekonstruktionsprocessen. Att ha kvar, men be-

gränsa superförmånsrätten är bra då det kan bidra till kapitaltillförsel och där-

med en större överlevnadsgrad för det enskilda företaget. Det är även positivt att

detta styrs genom den rekonstruktionsplan som fastställs i domstol. 

Region Skåne är positiva till förslaget. 

Offentlig skulduppgörelse – en snabbare väg till skuldnedskrivning 

Att erbjuda diversifierade möjligheter för företag i kris att överleva är i grunden

positivt. Den offentliga skulduppgörelsen, en snabbare process för de företag
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som enbart har behov av en skulduppgörelse (nedskrivning av skuld), som besk-

rivs i betänkandet bör vara positivt för samtliga parter då det innebär en smidi-

gare och mer kostnadseffektiv process. 

Region Skåne ställer sig positiv till den offentliga skulduppgörelse som beskrivs

i betänkandet. 

Skärpta krav på och tillsyn över rekonstruktörer

Betänkandet beskriver stora skillnader över andelen lyckade rekonstruktioner

beroende på vem rekonstruktören är. En konkursförvaltare har 50% lyckade re-

konstruktioner mot övriga som enbart har 7%. 

Region Skåne ställer sig bakom de rekommenderade skärpta krav och tillsyn på

rekonstruktörerna då det bör vara en gynnsam väg framåt och torde leda till att

fler företag tar sig igenom rekonstruktionen med ett positivt resultat och kan

fortsätta sin verksamhet. 

Arbetstagarnas ställning under rekonstruktionen 

En företagsrekonstruktion är naturligtvis påfrestande för samtliga intressenter så

som ägare, styrelse, gäldenär, borgenär, men även den anställde. Det är essenti-

ellt att den nya rekonstruktionslagen inte inskränker på gällande lagar och kol-

lektivavtal som även beskrivs i betänkandet. 

Region Skåne ställer sig bakom förslaget gällande arbetstagarnas ställning under

en rekonstruktion.
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