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Remissvar "SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – 
En ny lag om företagsrekonstruktion" 

 

Sammanfattning  
Tillvä xtverket ser positivt pä  utredningens fo rsläg ro rände en permänent funktion fo r 
subventioneräd rä dgivning till smä  och medelstorä fo retäg pä  obestä nd, informätion om 
rä dgivningen sämt tillhändhä lländet äv en checklistä pä  verksämt.se. Enligt 
myndighetens erfärenhet ger tidig rä dgivning till smä  och medelstorä fo retäg pä  
obestä nd godä resultät, och här i tidigäre sätsningär inneburit ätt mo jligheternä ätt 
fo retägen o verlever o kär.  
 
De fo reslägnä tillkommände uppgifternä ryms inte inom myndighetens nuvärände 
budgeträm värfo r ett tillskott pä  8–10 mkr per ä r i säkänsläg och 1,5–2 mkr per ä r i 
fo rvältningsänsläg ä r en fo rutsä ttning fo r inrä ttändet äv funktionen enligt fo rsläget.  

 
Förslag 5.7 Det bör erbjudas rådgivning för företag på nationell 
nivå 
Utredningen summerär pä  ett korrekt och rä ttvisände sä tt myndighetens erfärenheter 
frä n tidigäre insätser, och ä ven i ett internätionellt perspektiv. Tillvä xtverket änser ätt de 
synpunkter pä  utformningen som utredningen lä mnär ä r mycket releväntä. Till dettä vill 
myndigheten ocksä  poä ngerä ätt genom ätt inrä ttä en permänent funktion o kär 
mo jligheternä ätt snäbbt och flexibelt kunnä skälä upp verksämheten i perioder äv 
o käde behov. Det senäste ä rets erfärenheter äv digitäl rä dgivning ä r en relevänt 
pärämeter ätt tä med i utformändet som kän bidrä till o käd professionälism och 
effektivitet dä  helä ländet kän tä ckäs in utän kostnäds- och tidskrä vände resor. 
Tillvä xtverket fo rordär ätt insätsen utformäs utifrä n principen med resfriä mo ten, som 
primä rt ä r digitälä med telefon som komplement vid behov.  
 
Design av insatsen 
Tillvä xtverket instä mmer med fo rsläget ätt myndigheten bo r värä den pärt som änsvärär 
fo r ätt funktionen inrä ttäs och upprä tthä lls. Utredningen lä mnär till Tillvä xtverket ätt 
nä rmäre utformä insätsen, med vissä medskick ro rände utformningen, kostnädsfri 
rä dgivning till smä  fo retäg, oberoende och professionälitet.  
 
Myndigheten instä mmer i utredningens fo rsläg ätt sjä lvä rä dgivningen bo r utfo räs äv 
oberoende, professionellä rä dgiväre. Myndigheten fo reslä r ätt dessä konträkteräs i ett 
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tränspärent utlysnings- eller upphändlingsfo rfärände som myndigheten änsvärär fo r. 
Vidäre änser Tillvä xtverket ätt det i myndighetens uppdräg ingä r ätt änsvärä fo r 
uppfo ljning, lä rände och metodutveckling nätionellt och pä  europeisk nivä  tillsämmäns 
med de pärter som utses ätt genomfo rä sjä lvä rä dgivningen. I uppdrägsävtäl med 
utfo rärnä ävhjä lps eventuell jä vssituätion mellän Tillvä xtverket och de hjä lpso kände 
bolägen kopplät till Tillvä xtverkets häntering äv sto d fo r korttidsärbete sämt sekretess, 
häntering äv dätä mm.  
 
Tillvä xtverket änser ätt den subventioneräde rä dgivningen bo r värä begrä nsäd i 
omfättning. Tidigäre erfärenheter visär ätt runt 10 timmär ä r en rimlig ävgrä nsning och 
ger mo jlighet till fo rä ndring fo r fo retägen. Det ä r viktigt ätt den subventioneräde 
rä dgivningen inte blir en konkurrent till märknädsäkto rer pä  omrä det, utän ätt den 
utfo rs i en sä dän begrä nsäd omfättning sä  ätt märknädsdynämiken inte sto rs nä mnvä rt. 
Fo retäg med mer omfättände behov beho ver ä ven fortsä ttningsvis vä ndä sig till 
märknädsäkto rer.  
 
Storlek på företagen 
Tillvä xtverket delär utredningens uppfättning ätt det ä r de smä  fo retägen som här sto rst 
behov äv funktionen. Sto rre fo retäg här utärbetäde processer fo r ätt drivä fo retäget 
äffä rsmä ssigt, och tillgä ng till kompetens fo r ätt hänterä svä righeter. Utredningen 
fo reslä r ätt den subventioneräde rä dgivningen bo r värä begrä nsäd till smä  och 
medelstorä fo retäg (1–249 änstä lldä). Tillvä xtverket fo rordär en modell med en 
storleksmä ssig grä ns vid 100 änstä lldä. Dennä grä ns beho ver fo ljäs upp och kän vid 
behov justeräs.  
 
Kostnadsfri tjänst?  
Utredningen fo reslä r ätt rä dgivningen skä värä kostnädsfri, eller i värt fäll kräftigt 
subventioneräd. Tillvä xtverkets erfärenhet ä r ätt en viss medfinänsieringsgräd fo r 
fo retägen skäpär bä ttre incitäment fo r de deltägände fo retägen och ger generellt bä ttre 
resultät. I en insäts äv det hä r släget ä r dock en kostnäd fo r fo retäget en tro skel som 
skulle kunnä motverkä insätsens syfte. Tillvä xtverket instä mmer dä rfo r i utredningens 
fo rsläg ätt rä dgivningen i den hä r begrä nsäde omfättningen bo r värä kostnädsfri, 
älternätivt utformäs med en kostnädsträppä dä r de initiälä delärnä ä r helt 
subventioneräde fo r ätt sedän minskä nä got.  
 

Förslag 5.8 Myndigheternas informationsansvar 
Tillvä xtverket stä ller sig positivt till fo rsläget om ätt informätion om fo retägsjourernäs 
verksämhet skä finns tillgä nglig pä  verksämt.se. Tillvä xtverket publiceräde pä  eget 
initiätiv informätion om och kontäktuppgifter till fo retägsjourernä pä  verksämt.se redän 
i märs 2020 fo r ätt guidä fo retäg som so kte sto d till fo ljd äv pändemin.  
  
Fo r ätt fo rsläget skä kunnä reäliseräs beho ver Tillvä xtverket sämverkä med respektive 
äkto r fo r uppdätering och kontinuerligt upprä tthä llände äv informätion. Tillvä xtverket 
bedo mer dock inte ätt äkto rernä beho ver värä sä rskilt utpekäde enligt fo rsläget.  
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Förslag 8.6.3 En checklista ska tas fram 
Tillvä xtverket stä ller sig positivt till fo rsläget om en checklista på verksamt.se. De 
checklistor som idäg finns pä  verksämt.se ä r vä länvä ndä och uppskättäde äv fo retägen. 
  
Fo r ätt fo rsläget om en checklistä skä kunnä reäliseräs ä r det no dvä ndigt ätt utveckling 
och fo rvältning sker i sämverkän med den eller de myndigheter som ä r 
änsvärigä/säkkunnigä. Tillvä xtverket fo rordär dä rfo r ätt den eller dessä myndigheter fä r 
ett utpekät änsvär enligt fo rsläget.  
  
Enligt fo rsläget skä checklistän värä tillgä nglig fo r ällmä nheten. Tillvä xtverket vill upp-
mä rksämmä och fo rtydligä ätt verksämt.se primä rt riktär sig till smä  och medelstorä 
fo retäg. All informätion som finns publikt pä  verksämt.se ä r o ppen och tillgä nglig fo r 
helä ällmä nheten men fo r ätt kunnä uträ ttä fo retägsä renden sä som ätt lä mnä uppgifter 
eller so kä tillstä nd krä vs nä stän älltid ätt fo retägären gä r vidäre till inloggät lä ge. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fo r ätt etäblerä och upprä tthä llä en permänent funktion med rä dgivning till fo retäg pä  
obestä nd, sämlä och uppdäterä informätion om tillgä nglig rä dgivning sämt tillhändähä llä 
en checklistä pä  verksämt.se beho ver myndigheten en o käd resurstilldelning. Fo rsläget 
fo rutsä tter en o käd tilldelning äv säkänsläg pä  8–10 mkr/ä r och myndighetens 
fo rvältningsänsläg beho ver o käs med 1,5–2 mkr/ä r.  
 
 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv o verdirekto r Fränciscä Rämsberg. 
Johännä Päuldin här värit fo redrägände. I händlä ggningen här ocksä  Tim Brooks, Annä 
Alicedotter, Anders Nyberg och Artemis Vougiä deltägit. 
  
 
 
 
 
 
 
Fränciscä Rämsberg 
    Johännä Päuldin 
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