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Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) välkomnar förslagen som innebär att 

Kronofogden ska utöva tillsyn i företagsrekonstruktion och de skärpta kraven för 

att utses till företagsrekonstruktör.  

 

Kronofogden har följande synpunkter på förslagen i betänkandet.  

 

1.28 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:676) om 
skuldsanering för företagare  

I betänkandet föreslås en ändring av 54 § skuldsaneringslagen, med innebörden att 

ett skuldsaneringsförfarande ska avbrytas bland annat om en ansökan om 

rekonstruktion eller om offentlig skulduppgörelse tas upp. Motsvarande ändring 

bör göras även i 56 § lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.  

 

Vidare föreslår utredningen en ändring i 14 § lagen (2016:676) om skuldsanering 

för företagare som innebär att den som har genomgått planförhandling enligt den 

nya rekonstruktionslagen eller en offentlig skulduppgörelse, ska bifoga vissa 

handlingar till ansökan om F-skuldsanering. En motsvarande bestämmelse, men 

med hänvisning till 1996 års rekonstruktionslag, finns i lagen (2016:676) om 

skuldsanering för företagare idag. Den nya bestämmelsen bör kompletteras med 

en hänvisning även till 1996 års rekonstruktionslag. Detta eftersom det är relevant 

för bedömningen av F-skuldsaneringsärendet även vad som har hänt i en 

rekonstruktion enligt den gamla lagen. 

 

11.3  Kraven på rekonstruktörerna  

I förslaget till 3 kap. 2 § i lagen om företagsrekonstruktion och 3 kap. 1 § i lagen 

om offentlig skulduppgörelse föreslås skärpta krav på den som ska utses till 

företagsrekonstruktör. Kronofogden tillstyrker att kraven för att utses till 

företagsrekonstruktör skärps. Enligt Kronofogdens bedömning är erfarenheten av 

fortsatt drift mindre relevant om den avser lång tid tillbaka. Vid det fortsatta 
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lagstiftningsarbetet bör det därför förtydligas att erfarenhet av fortsatt drift har 

betydelse endast om erfarenheten har förvärvats i relativ närtid.  

 

11.4.1 En stärkt tillsyn över rekonstruktörer 

Kronofogden tillstyrker förslaget att rekonstruktörerna ska ställas under tillsyn 

och att Kronofogden ska ansvara för tillsynen. Genom detta ökar förutsättningarna 

för en lyckad rekonstruktion. 

 

Utredningen föreslår att det ska införas en tillsynsavgift i företagsrekonstruktion 

och offentlig skulduppgörelse. Av samordningsskäl bör samma myndighet 

administrera tillsynsavgift i såväl företagsrekonstruktion och offentlig 

skulduppgörelse som i konkurs.  

 
13.13.1 Konsekvenser för staten och samhället 

Vi uppskattar Kronofogdens kostnader för införandet till cirka 7,2 miljoner kr, 

varav 6,4 miljoner kronor utgör kostnader för it-utveckling. Vi uppskattar de 

löpande kostnaderna till drygt tre miljoner kr per år, varav cirka 1,4 miljoner 

kronor för två nya årsarbetskrafter och cirka 1,6 miljoner kronor för drift och 

underhåll av it-systemet. Kostnaden för it-utveckling och för drift och underhåll 

av it-systemet är avsevärt högre än de belopp som redovisas i utredningen. Skälen 

till detta är främst att den kostnadsuppskattning som Kronofogden lämnade till 

utredningen inte beaktade kostnader för framtagande av it-stöd för offentlig 

skulduppgörelse.  

 

Om Kronofogden får ansvar för administration av tillsynsavgiften tillkommer en 

kostnad för utveckling och drift och underhåll av it-stöd. En betydande del av 

kostnaden för utveckling av it-stöd för administration av tillsynsavgift i 

rekonstruktion och offentlig skulduppgörelse är överlappande med motsvarande 

kostnad för administration av tillsynsavgift i konkurs. Den uppkommer först när 

ansvaret för att administrera avgiften går över till Kronofogden. 

 

Det här beslutet har fattats av undertecknad rikskronofogde. Verksjurist Andreas 

Bäckbro har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även biträdande 

rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika Lindén,  

utvecklingsdirektör Tomas Höglund, produktionsdirektör Eva Carlquist, 

kommunikationsdirektör Anna Bergqvist och verksamhetsstödsdirektör Arwid 

Dahlberg deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka 

spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

 

Andreas Bäckbro 


