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Promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över remisspromemorian om
ändrat konkursförfarande för aktiebolag. I promemorian föreslås översyn gällande
ansvarsfördelningen mellan tingsrätten, tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) och
konkursförvaltaren. Almi delar utredningens bedömning att en förändrad ansvarsfördelning
och mer digitaliserad process kommer effektivisera och modernisera konkursförfarandet.
Almis verksamhet består huvudsakligen av en kombination av affärsutveckling, lån och
riskkapital. Målgruppen är små och medelstora företag med tillväxtpotential i hela landet.
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar
tillväxt samt medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Almi hanterar många bolag som hamnar i fallissemang och
många gånger i konkurs. En effektivare hantering av denna process anser Almi kommer
gynna de små och medelstora bolagen.
TSM är den expertmyndighet som besitter specialkunskap i konkurser och har idag i uppgift
att övervaka konkursförfarandet. Till skillnad mot de olika separata myndigheterna som
tingsrätterna är idag, är TSM en nationell myndighet vilket ger TSM en övergripande
helhetsbild gällande konkursförfarandet. Almi anser att TSM har goda förutsättningar att
fatta beslut om avslutande av konkurs och förvaltararvode då de besitter specialkunskap i
konkursförfarandet.
Det obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätten som ersätts med sammanträde hos
konkursförvaltaren kommer att frigöra tid hos tingsrätten men samtidigt minska
transparensen och möjlighet för borgenärer att ifrågasätta tillgångar och skulder som finns
upptagna i bouppteckningen. Att flytta över beslut och administration gällande
bevakningsförfarandet till konkursförvaltaren kommer troligen vara mer kostnadseffektivt
samt ge ett förenklat förfarande som torde vara borgenärerna i konkursen till godo trots
minskad transparens.
Förslaget ger ett effektivare bevakningsförfarande men ställer också större krav på
konkursförvaltaren och den administration denne har till förfogande. Förslaget kan innebära
att mindre advokatbyråer och ensamma konkursförvaltare utan en fullskalig administration
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inte kommer att kunna möta kravet av administrationen som ett bevakningsförfarande
innebär vilket riskerar medföra att denna grupp inte fortsatt kommer att kunna utses som
förvaltare i konkurs. Almi anser att lagstiftaren i denna fråga bör utreda vilka konsekvenser
detta eventuellt kan få för denna grupp.
TSM har specialkunskap i konkurshantering och har därför ofta bättre möjlighet än
tingsrätten att besluta om arvode till förvaltaren. Arvodet till förvaltaren ska vara skäligt och
den bedömningen bedömer Almi att TSM kan avgöra likväl som tingsrätten. Detta
förutsätter att TSM har en god, och över landet, likvärdig kompetens. Lagstiftaren bör
säkerställa att TSM har den särskilt höga kompetens som uppdraget medför över hela landet.
Det förutsätter också att bedömningar och beslut vilar på samma grunder oavsett var i landet
arvodesfrågan behandlas.
Almi ser positivt på remissen och har i övrigt inget ytterligare att anföra.
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