nyheter
Svensk
rekonstruktionslagstiftning får
bra betyg
De svenska insolvensreglerna fungerar bra.
Det menar rekonstruktören Stephen J. Taylor,
som ansvarade för SAAB:s omorganisering,
när han och Mikael Kubu diskuterade
frågan nyligen i London.
Läs mer på sidorna 3-5.
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D

en av akademiker hårt kritiserade lagen om företagsrekonstruktion får ett
gott betyg av Stephen Taylor. Han hör till en av de få rekonstruktörerna i
Europa, och kanske även världen, vars yrke är att jobba med gränsöverskridande stora och komplexa företagsrekonstruktioner. Det är flexibiliteten som
praktikerna efterfrågar. En flexibel lagstiftning ställer dock större krav på rekonstruktörerna då risken för missbruk är större. Det är kanske i denna ände lagstiftaren
skall börja. Idag ser vi fler och fler lycksökare i branschen. Domstolarna verkar inte
ha några synpunkter på att rekonstruktörer förordnas som saknar såväl organisation
som dokumenterad erfarenhet. Detta skadar förtroendet för institutet.
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Enligt Taylor är den internationella trenden att specialisering sker även inom
obeståndsområdet. Affärsinriktade jurister och ekonomer specialiserar sig till rekonstruktionsspecialister. Konkurshanteringen och den juridiska obeståndsrådgivningen
hanteras av den klassiska obeståndsjuristen. Rekonstruktionsspecialisten arbetar
därför inte med konkurser. Jag tror inte att vi kommer se samma trend i Sverige
då marknaden för rekonstruktionsuppdrag är begränsad. Ett antal jurister kommer
arbeta med företagsrekonstruktioner och konkursförvaltning. Andra kommer
arbeta med löpande affärsjuridik och konkurshantering. Större än så är inte
marknaden. Möjligen kan en handfull jurister/ekonomer specialisera sig fullt
ut på rekonstruktionsarbetet.
Tillsynsmyndigheten i konkurser vill ta över en stor del av den administrativa
hanteringen i konkurser som idag sköts av domstolarna, se vidare härom på sidan 6.
Ofta finns konkurrens mellan myndigheter om vem som skall hantera vad. En myndighet vill inte släppa arbetsuppgifter till en annan myndighet. Så gäller inte här.
Domstolarna är glada över att bli av med den administrativa hanteringen och
Tillsynsmyndigheten ser att anslagen kan öka och att nyrekrytering kan ske. Jag
pratade som hastigast med några ur den administrativa personalen som idag utför
arbetet på domstolen. De var inte lika positiva. Ackordscentralen skall yttra sig över
förslaget till en mer rationell konkurshantering i slutet av augusti. Vad vi tycker
redovisas i nästa nummer.

Ackordscentralen har sedan
1857 återskapat värden i företag
med ekonomiska problem och
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Idag intar vi
en ledande position inom vårt
verksamhetsområde.

Trevlig läsning
Hälsningar

Verksamheten bedrivs från våra
kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Borås, Umeå, Lund,
Kristianstad och Falun.

Mikael Kubu

Vår ägare är den oberoende
Stiftelsen Ackordscentralen.
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Telefon: 08-670 44 00
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Stephen J. Taylor, som ansvarade för SAAB:s
omorganisering OCH MIKAEL KUBU, VD ACKORDSCENTRALEN.

Intervju

Svensk
rekonstruktionslagstiftning
får bra betyg
De svenska insolvensreglerna fungerar bra och man ska vara försiktig med att ändra i dem. Det menar
rekonstruktören Stephen J. Taylor som skötte SAAB:s separation från GM och omorganiseringen av den
svenska biltillverkaren. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, som har diskuterat frågan med Taylor, håller med.

J

ag var ganska nöjd med den
svenska insolvenslagstiftningen,
säger Stephen J. Taylor när han
diskuterar insolvens, rekonstruktion
och SAAB med Ackordscentralens vd,
Mikael Kubu, på konsultfirman AlixPartners kontor i centrala London.
Den brittiske rekonstruktören fick
djup insikt i de svenska reglerna när
AlixPartners anlitades av General
Motors i januari 2010 för att skilja av
SAAB från den amerikanska modern.
Taylor blev den som skulle leda den
långdragna separationen och han var
ordförande i den rekonstruktionskommitté som senare bildades.
Trots att SAAB var en komplicerad
historia så har Taylor positiva erfaren-

heter av svenskt insolvensförfarande.
Förutom några byråkratiska detaljer
fungerade det svenska systemet bra
när han arbetade med biltillverkaren i
Trollhättan. Därför bör lagstiftare vara
väldigt försiktiga med att gå in och
pilla i reglerna menar han. För även
små juridiska förändringar kan få stora
praktiska konsekvenser.
– En mindre förändring kan sakta
ner processen med en månad. Och
om du som SAAB förlorar en miljon
dollar om dagen så är det 30 miljoner
dollar bara genom en liten lagförändring, säger Taylor som också kommer
få chans att berätta mer om sina erfarenheter i Sverige.
Han ska föreläsa om SAAB:s rekon-

struktion på Göteborgs Universitet den
25:e september i samband med att
Ackordscentralen firar 25 år i Borås.
Använde ovanlig strategi i Sverige
AlixPartners och GM valde att formellt
omorganisera SAAB. Det var ett ovanligt grepp i Sverige där man annars
har haft en tradition av att försätta bolag i konkurs menar Taylor.
– I Sverige använder man en likvideringsprocess. Det handlar om att
stänga ner en juridisk person för att sedan sälja tillgångarna till någon annan
och låt dem försöka driva verksamheten. Vi valde en annan strategi som
mer handlade om att reparera bolaget,
säger han.
3
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Föreläsning med
Stephen J. Taylor i Göteborg
Ackordscentralen Väst bjuder in alla
intresserade av obeståndsfrågor till
ett föredrag på Handelshögskolan
med anledning av att Ackordscentralen
i Borås firar 25-årsjubileum.
Mellan klockan 13.00 och 15.00 den
25 september i sal B 32 talar
Taylor inför studenter från kurserna
i insolvensrätt och komparativ
bolagsrätt.
Anmälan till Renate:
renate.krmnicek@ackordscentralen.se

Taylor

Taylor om insolvens och rekonstruktion:

”Det handlar om att kunna
affärer, se vad som kan göras
och ha fokus på alternativen
för en affärsverksamhet”.

All insolvenspraxis kan delas upp i
två typer av aktiviteter enligt Taylor.
Den ena benämner han återvinning
vilket omfattar den svenska processen med konkurs och försäljning. Den
andra kallar han reparation (företagsrekonstruktion) och det innefattar att
man försöker driva verksamheten vidare inom det existerade bolaget med
samma, eller åtminstone delar av samma, ledning, anställda och aktieägare.
Stephen J. Taylor föredrar rekonstruktion som strategi då konkursprocessen
har ett inbyggt problem i det att köparen vill betala ett så lågt pris som möjligt eftersom denne då har större chans
att med framgång driva verksamheten
vidare medan kreditorerna å andra sidan vill se ett så högt pris som möjligt.
Mikael Kubu som är väl bekant
med konkursstrategin är medveten
om detta dilemma men han ser ändå
positiva aspekter med den svenska
processen.
- Fördelen är att det går snabbt, du
kan sälja ett företag på två veckor. Försöker man omorganisera en verksamhet för länge utan att ansöka om konkurs så riskerar man att få lägga ner
den helt och fullt, säger han.
Uppgiften att sälja av rörelser i konkurs har dock blivit tuffare för bolag
4

som Ackordscentralen i takt med att
företagen och dess karaktär förändras.
– För 100 år sedan var det industribolag vars rörelser var lätta att sälja.
Idag handlar det om andra typer av
rörelser, immateriella tillgångar, rättigheter, saker som är svårare att sälja
genom en rörelseförsäljning i konkurs, säger Ackordscentralens vd.
Men även om den svenska konkursprocessen, eller återvinningsstrategin som Taylor kallar den, kan vara
mindre komplicerad och snabbare så
väljer allt fler reparation, det vill säga
företagsrekonstruktion, som strategi.
Rekonstruktion allt vanligare
Stephen J. Taylor har jobbat med insolvens-, och rekonstruktionsfall i en
rad olika länder och även agerat rådgivare till flera europeiska regeringar.
Han har märkt hur rekontruktionsstrategin som han valde för SAAB blir
allt vanligare runt om i Europa.
– Man ser i flera länder som Tyskland, Frankrike och Italien att man har
ändrat i sin insolvenslagstiftning för att
göra det lättare att reparera bolagen,
säger han.
Det är spänningen mellan uppköpare som vill se en låg prislapp och
kreditorer som vill se högt pris som

har drivit på den utvecklingen menar
Taylor.
Även på hans hemmamarknad, Storbritannien, ser han att försök till rekonstruktion blir allt vanligare. Det är en
utveckling som Taylor tror kommer att
fortsätta och han spår att det kommer
leda till en tydligare uppdelning mellan de som sysslar med konkurs å ena
sidan och rekonstruktion å den andra.
– De delarna är ganska olika varandra
faktiskt, säger Taylor som själv har erfarenhet av bägge sidor. Han ser framför
sig hur de som jobbar med större och
komplexa fall kommer att specialisera
sig på det ena eller andra området. De
som hanterar mindre och enklare fall,
till exempel en slaktare eller bagare i
ekonomiskt trångmål, kan dock komma att spela båda rollerna tror han.
Mikael Kubu tror att en sådan uppdelning kan bli mindre tydlig i Sverige
där man inte har lika många stora fall.
Faktum är också att en tydlig uppdelning kan ställa till problem på en begränsad marknad som den svenska.
– Har du två olika aktörer där den
ena säljer konkurs och den andre rekonstruktion och företag kommer för
att få råd om vilket verktyg det ska
använda så finns risken på en mer begränsad marknad att man får felaktiga
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råd då rådgivaren bara säljer en typ av
verktyg, säger Mikael Kubu.
– Det är en utmaning, erkänner
Stephen J. Taylor men tillägger att
det är rekonstruktörens skyldighet att
ge det bästa rådet oavsett ekonomisk
vinning och därför måste alla också
känna till fördelarna med både konkurs och rekonstruktion.
Och han tror trots allt att reparationsstrategin kommer fortsätta att breda ut
sig. Men därmed inte sagt att den kommer se lika dan ut överallt.
Tror inte på paneuropeiska
processer
Även om rekonstruktion blir en allt
vanligare process i flera europeiska
länder och EU-kommissionen också har lagt mer fokus på fortlevnad
snarare än nedläggning i sitt senaste
förslag om nya insolvensregler i EU,
så tror inte Stephen J. Taylor på idén
med ett mer enhetligt paneuropeiskt
förfarande.
- Jag tror att det i slutändan är ett politiskt val för varje enskilt land. Om de
vill använda rekonstruktion eller konkurs och hur man ska ranka kreditorer.
Det lägger inte jag mig i så länge som
processen i sig är effektiv, säger Taylor
som själv var med i den expertgrupp
som anlitades av Kommissionen innan
man lade fram det nya insolvensförslaget i december förra året.
Och det skulle vara en minst sagt
komplicerad uppgift att ta fram en harmoniserad europeisk strategi. Taylor
har räknat fram att det finns inte mindre än 83 olika processer i EU när det
gäller omorganisering och konkursförfaranden. Det innebär mångfald och
det är en fördel menar han.
– Det ger mig fler alternativ som
rekonstruktör, säger han.
Inte heller är han angelägen om
att reglera forum shopping vilket det
pratas mycket om i de politiska korridorerna i Bryssel. Forum shopping
innebär att man väljer att föra talan i
den jurisdiktion där den potentiella utgången i domstol ses som mest fördelaktig. Taylor menar att det finns såväl
bra som dålig forum shopping och han
säger att den bra faktiskt har lett till
många förbättringar i enskilda länders
insolvenslagstiftning.
– Det har skett fler förbättringar i in-

Kubu

solvenslagarna på tio år än de senaste
200 åren, konstaterar Stephen J. Taylor.
Han tycker därför att lagstiftarna i
Bryssel ska stilla sin regleringsiver och,
likt sina kollegor i Stockholm, vara
återhållsamma med större förändringar. Bra insolvenslagstiftning tar tid att
bygga upp och man bör titta noga på
det man faktiskt har innan man klubbar igenom nya regler.
Det resonemanget, med små ändringar, talar för fortsatt rekonstruktion
snarare är konkurs på den svenska
marknaden som är mer begränsad i
sin natur. Mikael Kubu nämner också
flera andra fördelar med den svenska
strategin, förutom att det är en relativt
snabb process. Det finns till exempel
klara och tydliga regler för hur man
ska jobba med den strategin.
– Det är enklare att se hur det funkar. Det finns manualer, regler och
flera domar från Högsta Domstolen att
falla tillbaka på, säger Mikael Kubu.
Det är något som saknas när det gäller
rekonstruktionsstrategin. Taylor kontrar
dock med att han får möjlighet att vara
mycket mer flexibel i sin rekonstruktion
av komplexa verksamheter när han inte
hämmas av detaljerade regelverk.

”– För 100 år sedan var det
industribolag vars rörelser var
lätta att sälja vid en konkurs.
Idag handlar det om andra
typer av verksamheter med
immateriella tillgångar, rättigheter, saker som är svårare att
sälja vid en rörelseöverlåtelse.”
Mikael Kubu

Stephen J. Taylor,
enhetschef AlixPartners
Pianist som studerade musik vid universitet men ”plockade upp en examen
inom redovisning på vägen”. Har efter
det skaffat sig över 30 års erfarenhet
av rekonstruktion och han är en av
ett fåtal i Europa som sysslar med
rekonstruktion över nationsgränserna.
När konsultfirman AlixPartners anlitades
av GM för att separera SAAB från
koncernen leddes det arbetet av
Stephen J. Taylor.
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Insolvensfrågor i praktik och teori – Hans Ödén

Hans Ödén,
Knowledge Manager, Jurist
08-670 44 15, 070-560 67 40
hans.oden@ackordscentralen.se

Förslag för en mer rationell
konkurshantering
Domstolsverket och Kronofogdemyndighetens verksamhetsgren Tillsyn i
konkurser (TSM) bedriver sedan en tid
tillbaka det gemensamma projektet
”En mer rationell konkurshantering”,
rörande den framtida handläggningen av konkursärenden.
Projektgruppen har nyligen lagt fram
ett förslag, som i huvudsak innebär
att stora delar av tingsrättens nuvarande konkurshandläggning flyttas från
tingsrätten till TSM. Nedan följer en
kort sammanfattning av förslagen.
– När tingsrätten har beslutat om
konkurs och förordnat en konkursförvaltare samt kungjort detta, ska tingsrätten avsluta ärendet.
– TSM ansvarar för akthållning och
arkivering samt hanterar avgifter och
utbetalning av ersättning när staten ska
stå för kostnaderna i konkursen.
6

– Det obligatoriska edgångssammanträdet avskaffas. Det ersätts av en
skyldighet för gäldenären att skriftligen intyga konkursbouppteckningens
riktighet inför konkursförvaltaren. Han
ska dock i vissa fall kunna begära att
gäldenären avlägger ed vid ett sammanträde vid tingsrätten, vilket då blir
ett nytt ärende vid tingsrätten.
– Alla frågor om reseförbud, hämtning och häktning ska som nu prövas
av tingsrätten. Det blir dock i sådana
fall ett nytt ärende vid tingsrätten.
– Huvuddelen av bevaknings- och
anmärkningsförfarandet ska hanteras
av konkursförvaltaren i stället för som i
dag av tingsrätten. Tvistiga bevakningar ska dock handläggas vid tingsrätten.
Även i en sådan situation blir det ett
nytt ärende vid tingsrätten.
– TSM ska fatta beslut om konkursförvaltarens arvode i de konkurser där

myndigheten inte har någon erinran
mot förvaltarens arvodesyrkande. Vidare ska TSM i sådana konkurser även
besluta om avskrivning av konkursen
eller fastställande av utdelningsförslaget. I de fall TSM vill sätta ned konkursförvaltarens arvode ska arvodesframställningen tillsammans med ett
yttrande överlämnas till tingsrätten,
som fattar beslut om arvodet i ett nytt
ärende.
Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) och Ackordscentralen har beretts tillfälle att senast den
23 augusti 2013 yttra sig över förslagen.
Ackordscentralen kommer att redovisa
sitt yttrande i kommande nummer av
tidningen.
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Mikael Kubu
Koncernchef

Hans Ödén

Föredragande
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Apoteksverksamhet
Transportverksamhet

Miljöfarlig verksamhet
Servering av alkoholhaltiga drycker

Tillståndsfrågor Ä
vid konkurs
Fredrik Sundin
Jurist vid Ackordscentralen Norrland

När ett bolag ska börja sin verksamhet aktualiseras en mängd frågor.
En av dessa frågor är om det krävs tillstånd för att bedriva den tänkta
verksamheten eller om verksamheten står under tillsyn av en myndighet och därför kräver anmälan. Trots stadgandet i 2 kap. 17 § regeringsformen om näringsfrihet har vi i Sverige ett stort antal verksamheter där det krävs tillstånd eller anmälan för att verksamheten ska
få bedrivas. Bland annat krävs det tillstånd eller anmälan för att få
bedriva så vitt skilda verksamheter som solarieverksamhet, tillverkning
av explosiva varor och yrkesmässig handel med begagnade varor.

8

ven när ett bolag försätts i konkurs aktualiseras dessa frågor
och konkursförvaltaren måste
således utreda om bolaget bedrivit någon tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet. I det följande beskriver
jag hur dessa tillståndsfrågor hanteras generellt i en konkurs samt att jag
även nämner några vanliga exempel
på tillståndspliktiga verksamheter och
hur dessa verksamheter hanteras vid
en konkurs. Slutligen uppmärksammar jag en tillståndsfråga som aktualiserats i och med avregleringen av
apoteksmonopolet, nämligen tillstånd
att bedriva handel med läkemedel.
Allmänt vid konkurs
När ett bolag försätts i konkurs bildas
en juridisk figur som kallas konkursboet. Konkursboet övertar i och med
konkursbeslutet samtliga tillgångar
som konkursbolaget äger. Så snart det
är möjligt måste konkursförvaltaren
utreda om konkursbolaget bedrivit
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet och om detta på något
sätt påverkar konkursboets möjlighet
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följer verksamheten som sådan och är
inte knuten till en viss fysisk eller juridisk person. Detta medför att om ett
bolag, som bedriver miljöfarlig verksamhet, försätts i konkurs kan konkursboet fortsätta att bedriva verksamheten utan att söka särskilt tillstånd
för konkursboet. Vidare innebär detta
att konkursboet i normalfallet utan
begränsning kan sälja verksamheten
till en ny verksamhetsutövare utan att
denne behöver söka särskilt tillstånd
för att få fortsätta bedriva verksamheten. Dock måste tillsynsmyndigheten
underrättas om överlåtelsen.

till försäljning av konkursbolagets tillgångar eller konkursboets möjlighet
att bedriva konkursbolagets verksamhet vidare. I konkurslagen saknas
särskilda regler som hanterar frågan
om hur befintliga tillstånd ska hanteras generellt vid en konkurs varvid
konkursförvaltaren måste söka svaret
i respektive regelverk som avhandlar
tillstånds- eller anmälningsplikten.
Det är dock inte säkert att respektive
regelverk avhandlar frågan om hur
tillståndet påverkas av en konkurs eller att lagstiftaren har förutsett behovet av en reglering vid en eventuell
konkurs. Som vi kommer att se i sista
delen i denna artikel kan detta få stor
påverkan för konkursbolagets borgenärer.
Miljöfarlig verksamhet
Bedriver ett bolag verksamhet som
enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig, är sådan verksamhet typiskt
sett tillståndspliktig, det finns dock
vissa miljöfarliga verksamheter som
endast kräver anmälan. Ett tillstånd
för att bedriva miljöfarlig verksamhet

Transportverksamhet
För att bedriva yrkestrafik krävs ett
trafiktillstånd. Trafiktillstånd utfärdas
av Transportstyrelsen. Om det bolag
som innehar trafiktillstånd försätts i
konkurs övergår trafiktillståndet till
konkursboet enligt särskilda regler
därom. Tillståndet är vid en konkurs
endast giltigt i sex månader från konkursutbrottet. Om en konkursförvaltare avser att bedriva till exempel en
åkeriverksamhet vidare under konkursen måste dock konkursförvaltaren inom en månad från konkursbeslutet anmäla en ny föreståndare för
verksamheten (normalt sett konkursförvaltaren) annars upphör tillståndet
att gälla. Trafiktillståndet är inte möjligt att överlåta varför en köpare av
till exempel en åkeriverksamhet som
försatts i konkurs måste söka nytt trafiktillstånd.
Servering av alkoholdrycker
För att en restaurang ska få sälja alkoholhaltiga drycker krävs enligt alkohollagen serveringstillstånd. Serveringstillstånd meddelas av den
kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillståndet är kopplat till
en viss fysisk person och är inte möjligt att överlåta. Vid konkurs får dock
konkursboet på grund av särskilda
regler därom utan särskilt tillstånd
sälja den alkohol som konkursbolaget innehar till den som har rätt att
tillverka alkoholdrycker eller bedriva
partihandel med alkoholdrycker. Om
konkursförvaltaren vill bedriva verksamheten vidare måste dock en ny
ansökan göras hos kommunen.

Apoteksverksamhet
Vid avregleringen av apoteksmonopolet 2009 möjliggjordes för andra
än det statligt ägda Apoteket AB att
bedriva handel med läkemedel. Tillstånd meddelas av Läkemedelsverket.
Tillståndet är kopplat till det bolag
som avser att bedriva verksamheten.
Tillståndet är inte möjligt att överlåta varför den som avser att överta
en apoteksverksamhet måste ansöka
om nytt tillstånd. Vid avregleringen
övervägdes aldrig frågan om hur ett
lager av läkemedel skulle hanteras vid
en konkurs. När det första apoteket
försattes i konkurs under hösten 2011
uppstod frågan om ett konkursbo
hade möjlighet att försälja kvarvarande läkemedelslager. Efter utredning i
samråd med Läkemedelsverket konstaterade konkursförvaltaren att det
inte var möjligt för ett konkursbo att
vid avvecklingen av rörelsen överlåta
läkemedel till ett annat apotek. Detta
medförde att konkursförvaltaren var
tvungen att destruera hela det kvarvarande läkemedelslagret. Med anledning av att frågan om konkursboets
möjlighet att försälja läkemedelslagret
inte övervägdes vid avregleringen av
apoteksmonopolet medförde detta en
väsentlig värdeförstöring för konkursbolagets borgenärer. Den första konkursen inom apoteksområdet satte
således fokus på behovet av regler
som möjliggjorde en avveckling av ett
läkemedelslager inom ramen för konkursen. Idag har reglerna dessbättre
ändrats och konkursboet kan idag erhålla ett tillfälligt partihandelstillstånd
och därigenom erhålla möjligheten att
sälja kvarvarande lager till andra apotek vid en avveckling av rörelsen.
Även om reglerna numera har ändrats kan det tyckas att lagstiftaren
borde ha förutsett behovet av en reglering vid händelse av en konkurs redan vid utredningen av avregleringen. Erfarenheten från avregleringen
av apoteksmonopolet visar att det
möjligen finns ett behov av en särskild reglering i konkurslagen angående konkursboets generella möjlighet att nyttja befintliga tillstånd och
försälja tillståndspliktiga varor.
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Nya Garanti-XL ger
molnbaserat
stöd

Garanti har länge varit det enda
system som stödjer personalhanteringen vid konkurs och
företagsrekonstruktion. Nu har
Login Hasselberg AB utvecklat
en ny version, Garanti-XL, som
är molnbaserad och innehåller
flera intressanta nyheter.

Erik hasselberg, login hasselberg.

G

aranti-XL är molnbaserat och
anpassat för effektiv och säker
handläggning av konkurser
och företagsrekonstruktioner. Förutom tidigare funktioner, som hantering
av lönegarantiärenden, uppsägningshandlingar och varselhantering, innehåller det nya fördelar och funktioner
som hantering av arbetstagarnas fordringar.
Ökad tillgänglighet, automatisk
uppgradering och backup
Erik Hasselberg, som skapat systemet,
förklarar att det är många fördelar
med att Garanti-XL är molnbaserat.
– Tillgängligheten ökar via molnet,
vilket är bra om ni exempelvis har
flera kontor. Istället för ett program
per kontor kan ni ha en gemensam
installation att samarbeta i. Administrationen förenklas också, med automatisk uppdatering, backuppfunktion
och installation. Det är även enklare
att arbeta i eftersom det liknar andra
Office-program.
Utvecklat tillsammans med
kunderna
När Garanti utvecklades i början av
90-talet gjordes det ihop med Advokat-
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firman Wallander Advokatbyrå. De ville
bort från otymplig pappershantering,
blanketter, skrivmaskiner och karbonpapper.
– Det var medarbetare hos Wallander
som definierade produkten tillsammans med mig. Snart var fler intresserade och på några år blev Garanti
standard på advokatbyråerna.
Erik betonar hur värdefullt det är att
arbeta nära användarna då de vet vad
som kan förenklas, förbättras eller fördjupas.
– Ackordscentralen har varit med
från början, de är en av de kunder
som ger oss bra utvecklingstips. Våra
användare är kunniga och erfarna, de
lär oss mycket.
De första åren var advokat Hans
Elliot ambassadör för Garanti, som
han talade engagerat för under kurser
inom lönegaranti och konkursförvaltning.
– Han såg värdet i en standardisering och korrekt hantering. Det fanns
många byråer och många olika tillvägagångssätt och mycket blev fel. Han
har hjälpt oss med de juridiska delarna och vi har fortfarande värdefull
kontakt.

Lönegarantibedrägerier och
missbruk
Garanti-XL kommer att vidareutvecklas framöver. När det gäller lönegarantimissbruk och bedrägerier återstår
mycket att göra.
Att de ökar beror delvis på dålig
samordning. Det skulle kunna minska
med ett bättre system, men man måste navigera mellan integritetsfrågorna.
Ett centralt register som delas mellan konkursförvaltarna, kronofogde
och länsstyrelsen skulle kunna göra
stor nytta.
– Idag kan personuppgifterna skickas från vårt system till Länsstyrelsen.
Vi kan göra mer, men begränsas även
av mottagarens system.
Garanti-XL skarpt i bruk
Det är nu 5-6 byråer som arbetar
skarpt med nya Garanti-XL och lika
många som utvärderar det.
– De stora aktörerna sparar mycket
tid på varje beslut som ska tas och de
som har färre konkurser och rekonstruktioner får ett bra stöd av GarantiXL. Och fler nyheter kommer, avslutar
Erik.
Läs mer www.loginhasselberg.se
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Aktuellt i Stockholm

Nätverkslunch i Stockholm
Bakre raden från höger, Emma Torp, Advokatfirman Carler, Frida Bogenkrans, Hamilton Advokatbyrå och
Josefin Alm, Advokatfirman Fylgia.
Främre raden från höger, Hanna Ericson, Advokatfirman Lindahl, Kamilla Burman, Setterwalls Advokatbyrå, Helena Ståbi,
Christensson & Roth Advokater, Liselotte Axelsson, Grönberg Gunnard Advokatbyrå och Jenny Hildén, Lofalk Advokatbyrå.

Vid ett flertal tillfällen per år sammanträffas de kvinnliga konkursförvaltarna och de kvinnliga biträdande jurister som handlägger
konkurser vid förvaltarbyråerna i Stockholm under lunchformer
för att utbyta erfarenheter och för att få ett värdefullt samtalsforum. I april 2013 anordnade Ackordscentralen Stockholm ett
sådant möte. Vid sammankomsten hölls även föredrag om Swedish
Trustee AB av Maria Klaesson från Swedish Trustee AB (publ).

Från vänster, Emma Berglund, Hamilton Advokatbyrå, Hanna Ericson, Advokatfirman Lindahl, Kamilla Burman,
Setterwalls Advokatbyrå, Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater, Liselotte Axelsson, Grönberg Gunnard
Advokatbyrå och Jenny Hildén, Lofalk Advokatbyrå.

Föredragshållare Maria Klaesson, Swedish Trustee AB (publ).

Josefin Alm, Advokatfirman Fylgia
och Nina Baecklund, Setterwalls
Advokatbyrå.
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Returadress:
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

ProfileN – Helena Åhlén
Helena Åhlén
Jurist vid Ackordscentralen Väst
Bakgrund: Efter Jur kand i Lund och ting vid
Stenungsunds tingsrätt var Helena hovrättsaccessor i Hovrätten för Västra Sverige.
1997-2005 utredningsuppdrag för Jordbruks-,
Justitie- och Socialdepartementet och rättssakkunnig vid Finansdepartementet. 2006-2012
arbetade hon som ordinarie domare. 2012
började Helena på Ackordscentralen Väst.
Ålder: 49 år.
Familj: Man och två söner 12 och 14.
Intressen: Kultur i alla dess former. Spelar tennis, seglar och paddlar havskajak. Att vara ensam
med naturen och ta hand om sig själv förena
nytta med nöje.

Du kommer direkt från
domstolen?
Ja, jag var ordinarie domare mellan 20062013. Senast kommer jag från Alingsås
tingsrätt där jag var rådman och konkursdomare, och innan dess var jag hovrättsråd
i Hovrätten för Västra Sverige och rådman
i Länsrätten i Göteborg. Vid tingsrätten
arbetade jag bland annat med handläggning av konkurser, en av skillnaderna mellan rollerna är att jag nu är friare i utredningen och i kontakterna utåt.

Vilken nytta har du av dina
erfarenheter?
I domstolen hanterar man en lång räcka
olika frågor, och djupdyker i vissa frågor,
vilket ger både bredd och djup. Det har
gett mig bra referensramar inom många
områden, som ekonomisk brottslighet och
företagsfrågor.

Du har gjort flera utredningar
för departementen
Efter domarutbildningen gjorde jag utredningsuppdrag för Social-, Justitie- och
Jordbruksdepartementet och arbetade som
rättssakkunnig på Finansdepartementet med
lagrådsremiss på området offentlig upp-

handling. I backspegeln var detta otroligt givande år. Det är nyttigt att vara med i lagstiftningsarbetet, att vara delaktig i processen
som föregår att lagen hamnar i lagboken.

Du arbetar både i Göteborg
och Borås?
Jag är den som rör mig mest mellan kontoren. Det är förmånligt att ha så många
konkursförvaltare och rekonstruktörer omkring mig, alla har sitt arbetssätt och sätter
sin personliga prägel på jobbet. Göteborg
och Borås hade ett nära samarbete redan
innan Väst bildades och det är en klar
styrka att kunna mobilisera kompetenser i
starka team utifrån vad ärendet kräver.

Ni är fler nyrekryterade i Väst?
Ja, det är jag, Stefan, Branka och Jan. Vi
har olika bakgrund, vilket är givande,
och på Väst finns duktiga mentorer med
många års erfarenhet – det är en bra kombination av inarbetad och ny kompetens.
Teamarbetet är bitvis mycket intensivt, det
är stimulerande.

Och arbetsuppgifterna?
Det som slagit mig är att vårt arbete kan
låta snävt, men innehållet är mycket brett.
Det sträcker sig över ett flertal rättsområden – man kan se konkursprocessen som
en värld för sig som rymmer många intressanta juridiska frågor. Ett spännande område med många utmaningar, både praktiska och teoretiska.
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Stockholm
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
08-670 44 00, fax: 08-670 44 99
info@ackordscentralen.se
Malmö
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
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046-33 34 80, fax: 046- 33 34 81
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Östra Storgatan 44
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044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se
Göteborg
Box 2525
Besöksadress: Västra Hamngatan 14
403 17 Göteborg
031-10 54 50, fax: 031-711 10 03
acgbg@ackordscentralen.se
Borås
Yxhammarsgatan 27
503 31 Borås
033-22 28 50, fax: 033-22 28 55
acboras@ackordscentralen.se
Umeå
Box 4066
Besöksadress: Västra Esplanaden 2
904 03 Umeå
090-70 62 00, fax: 090-17 87 60
acnorrland@ackordscentralen.se
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