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Andra chans för krisande företag – En ny lag om 

företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) 

Remissinstanser 

Almi Företagspartner AB  

Bolagsverket 

Domstolsverket 

Ekobrottsmyndigheten 

Entreprenörskapsforum 

Famna 

Finansbolagens förening 

Finansinspektionen 

Fondbolagens förening 

Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

Företagarna 

Göta hovrätt 

Handelshögskolan Stockholm 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Akademin för insolvensrätt) 

Institutet för företagsrekonstruktion 

Institutet för Näringslivsforskning 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Kronofogdemyndigheten 

Landsorganisationen i Sverige 

Lantbrukarnas Riksförbund  

Lantmäteriet  

Linköpings tingsrätt 
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Luleå tingsrätt 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Malmö tingsrätt 

Plana 

Regelrådet 

Region Jönköping  

Region Skåne 

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige 

Riksgälden  

Skatteverket 

Småföretagarnas riksförbund 

Sparbankernas Riksförbund 

Statskontoret  

Stiftelsen Ackordscentralen 

Stockholms tingsrätt 

Stockholms universitet (Juridiska fakultetsnämnden) 

Sundsvalls tingsrätt 

Svea hovrätt 

Svensk Försäkring 

Svensk Inkasso 

Svensk värdepappersmarknad 

Svenska Bankföreningen 

Svenska försäkringsförmedlares förening 

Svenska kyrkan  

Svenska pensionsstiftelsers förening 

Svenska riskkapitalföreningen, SVCA 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges Riksbank 

Tillväxtverket 

Tjänstemännens Centralorganisation 

Tjänstepensionsförbundet 

Transportstyrelsen  

Uppsala universitet (Juridiska fakultetsnämnden) 

Vänersborgs tingsrätt 

Västra Götalandsregionen 

Åklagarmyndigheten  
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 4 juni 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/01037 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

Tobias Eriksson 

Departementsråd 
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Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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