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Andra chans för krisande företag – En ny lag 
om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) 
Statskontoret kommenterar de förslag och bedömningar som är betydelsefulla ur ett 

förvaltnings- och styrningsperspektiv. Vi kommenterar framför allt de förslag som 

rör offentlig förvaltning i form av domstolarna, Domstolsverket, 

Kronofogdemyndigheten och Tillväxtverket.  

Statskontoret tillstyrker utredningens  

• förslag om en koncentration till färre domstolar 

• förslag om skärpta krav på och tillsyn över rekonstruktörer  

Statskontoret avstyrker utredningens 

• förslag om en nationell rådgivningstjänst för företag i kris 

Ärendena om företagsrekonstruktion koncentreras till ett 

mindre antal tingsrätter 
Statskontoret tillstyrker förslaget att ärenden om företagsrekonstruktion 

koncentreras till ett mindre antal tingsrätter. Utredningen slår fast att det är 

komplicerat att upprätthålla hög kompetens på alla områden för varje enskild 

domstol. Statskontoret har tidigare framhållit värdet av att myndigheter har möj-

ligheter att upprätthålla specialistkompetens inom sina organisationer.12 Det är en 

central del i ett strukturerat arbete med kompetensförsörjning. Enligt Statskontoret 

bidrar detta förslag till en ökad effektivitet för domstolarna och därmed är vi 

positiva till att mer komplicerade ärenden som företagsrekonstruktioner samlas på 

ett färre antal domstolar.  

 

1 Statskontoret (2015:14), På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen, 

Dnr 2014/90–5.  
2 Statskontoret (2020:7), Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse, Dnr 2019/77.  
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Möjligheten att ansöka om företagsrekonstruktion digitalt är vi också positivt 

inställda till.  

Skärpta krav på och tillsyn över rekonstruktörer  
Statskontoret tillstyrker förslaget om skärpta krav på och tillsyn över rekonstruk-

törer. Vi har inga invändningar mot förslaget i stort och noterar att utredningen 

innefattar en god konsekvens- och kostnadsanalys av förslagets konsekvenser för 

Kronofogdemyndigheten. Men vi anser att det krävs en djupare analys för att slå 

fast sambandet mellan rekonstruktör och resultat. I den undersökning som 

utredningen hänvisar till framgår inte graden av komplexitet i de olika fall som 

studerats eller vilken typ av problem som företagen hanterade bland de lyckade 

respektive misslyckade rekonstruktionerna. Det framgår inte heller om erfarenhet 

och kompetens skiljer sig åt mellan företag som anlitade rekonstruktörer som också 

var verksamma som konkursförvaltare och företag som inte gjorde det.  

En permanent nationell rådgivningstjänst  
Statskontoret avstyrker utredningens förslag att inrätta en nationell rådgivnings-

tjänst. Vi anser att det är nödvändigt att utreda rådgivningstjänstens eventuella 

förtjänster och ställa dem mot kostnaderna innan den eventuellt inrättas. Det är 

också viktigt att utreda om en rådgivningstjänst riskerar att konkurrera ut andra 

företagsrådgivare på marknaden då Tillväxtverket med stor sannolikhet kan 

erbjuda företagsrådgivning till relativt låga kostnader.  Omfattningen på det statliga 

engagemanget i enskilda företag bör också vara föremål för utredning. 

 

Statskontoret vill dock betona att en nationell rådgivningstjänst för företag som 

endast ägnar sig åt att informera företagare om allmänna villkor och regelverk 

skulle kunna inrättas utan vidare utredning. 

 

 

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. 

Utredningschef Matilda Ardenfors och utredare Tobias Folkesson, föredragande, 

var närvarande vid den slutliga handläggningen.  

 

 

 

 

Annelie Roswall Ljunggren  
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