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OBESTÅNDSRÄTT OCH
LÖNEFORDRINGAR – NY BOK
I SKRIFTSERIEN LANSERAD

Viktigaste förslaget
försvann i Entreprenörskapsutredningen
Entreprenörskapsutredningen lämnar flera förslag som anses kommer underlätta för företag
som gått i konkurs att få en andra chans. Den viktigaste frågan i utredningen kvarstår dock,
anser utredaren Pontus Braunerhjelm. Vad hade det fått för effekt på antalet konkurser,
med en översyn av företrädaransvaret?
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VD HAR ORDET

Leder Entreprenörskapsutredningen till fler
företagsrekonstruktioner?

J

ag har i tidigare nummer skrivit att
intresset för obeståndsfrågor från
lagstiftaren är i det närmaste obefintligt. Det är därför glädjande att Entreprenörskapsutredningen nyligen lämnade sitt betänkande Entreprenörskap
i det tjugoförsta århundrandet (SOU
2016:72). En del av denna utredning
skulle se över lagstiftningen kring företagsrekonstruktion för att ge fler företagare en möjlighet till en andra chans.
Utredningen har föreslagit en rad
goda förändringar i lagen om företagsrekonstruktion, men frågan är om
dessa förslag verkligen kommer innebära att fler företag kan rekonstrueras.
Frågan är relevant mot bakgrund av att
utredningen vill skärpa kraven på såväl
ansökans innehåll som förutsättningarna för att tingsrätten ska bevilja en
ansökan om företagsrekonstruktion.
Dessa förslag är i och för sig bra av andra skäl, eftersom det torde förhindra
att företag, som egentligen inte har
några förutsättningar för att överleva,
får inleda en företagsrekonstruktion.
Ett av de mer innovativa förslagen i
utredningen är att gäldenärens rättshandlingar, som sker utan samtycke från
rekonstruktören, blir ogiltiga. Enligt gällande lagstiftning blir sådana rättshandlingar giltiga trots att de sker mot rekonstruktörens uttyckliga direktiv.
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Vidare föreslår utredningen att ett så
kallat separat ackord införs, vilket innebär ett enklare och snabbare förfarande
i syfte att enbart träffa ett ackord utan
att behöva ansöka om företagsrekonstruktion.
Ett nytt instrument, som kallas utvidgat ackord, föreslås också. I ett utvidgat ackord, som ska innefatta alla
borgenärer och då således även förmånsberättigade, kan gäldenären och
borgenärerna träffa förbindande överenskommelser om allehanda ting, till
exempel om hur skulderna ska betalas, utan att ta hänsyn till vare sig en
lägsta ackordsdividend på 25 procent
eller längsta betalningstid på ett år.
För att tingsrätten ska kunna fastställa ett utvidgat ackord krävs det dock
en väsentligt större majoritet än i ett
vanligt ackord.
Ackordscentralens remissvar, som
kommer ges in efter årsskiftet, kommer
publiceras i nästa nummer av tidningen.
Övervägande del av utredningens
förslag är som sagt bra, men om man
vill öka förutsättningarna för att fler
företag ska kunna rekonstrueras måste
det införas styrinstrument som gör att
företagarna söker hjälp betydligt tidigare än vad som sker i dag.
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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.
Verksamheten bedrivs från våra
kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Borås, Umeå, Lund
och Kristianstad.
Vår ägare är den oberoende
Stiftelsen Ackordscentralen.

MIKAEL KUBU

Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Telefon 08-670 44 00
Fax 08-670 44 99
E-post info@ackordscentralen.se
www.ackordscentralen.se
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ENTREPRENÖRSKAPSUTREDNINGEN

Viktigaste
förslaget försvann

Pontus Braunerhjelm,
professor vid Kungliga
Tekniska högskolan (KTH)
och ordförande i
Entreprenörskapsutredningen.

En del i Entreprenörskapsutredningen handlar om hur man kan
ge företag som gått i konkurs
en andra chans. Möjligheten att
involvera skattefrågor och därmed
företrädaransvaret försvann dock
när den nya regeringen tog över.
– Lagstiftningen straffar företrädarna på ett sätt som inte står
i proportion till de eventuella fel
som de gjort sig skyldiga till,
säger Pontus Braunerhjelm,
ordförande i utredningen.

Utredningen tillsattes ursprungligen
av dåvarande finansminister Anders
Borg, men när den nya regeringen
tillträdde så lyftes utredningen över
på näringsdepartementet och möjligheterna att innehålla några skatteförslag försvann. Därmed försvann
också möjligheten att komma med
förslag kring det skatterättsliga företrädaransvaret, något som många av
entreprenörerna i utredningen ansåg
vara den viktigaste frågan.
– Det är ett centralt villkor för att en
andra chans ska fungera. Och företrädaransvaret för skatter har kritiserats i flera sammanhang, bland annat

GUNNAR LJUNGGREN

av näringslivsorganisationerna, säger
Pontus Braunerhjelm.
Om bolaget inte senast på förfallodagen, när de ska betala in skatten,
ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion, så anses det att företrädaransvaret ska gälla. Skatteverket
kan då kräva in skatteskulder av ledning eller styrelse. Här konstaterar
utredarna att dagens lagstiftning därför kan innebära att företagare, på
grund av sin skuldsättning, aldrig får
en praktisk möjlighet att starta en ny
verksamhet.
– De förslag vi lämnar i utredningen, för att företag ska få en andra

u
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chans, står dock på egna ben. Förslagen förbättrar möjligheterna för att
en företagare ska få en andra chans,
säger Pontus Braunerhjelm.
Stora belopp inblandade
Konkurser är en naturlig del i en
marknadsekonomi. Ett företag blir
utkonkurrerat av ett annat bolag
som levererar en bättre produkt eller
likartad produkt eller tjänst till ett lägre pris. Men konkurserna har ett högt
pris, och inte bara för de inblandade
parterna. 2015 skrev Tara Riazi vid
Uppsala universitet en kandidatuppsats i vilken hon i ett slumpmässigt
urval granskade 47 konkurser. Det är
naturligtvis ett begränsat urval, men
urvalet har trots allt gjorts slumpmässigt. Enligt undersökningen så fick
de prioriterade fordringsägarna en
utdelning på i genomsnitt 21 procent
av fordran i konkursen. De oprioriterade fordringsägarna fick en genomsnittlig utdelning på 3 procent. Skalas
dessa siffror upp för alla konkurser i
Sverige under ett år, så handlar förlusterna för de oprioriterade fordringsägarna om mycket stora belopp.
Bara de oprioriterade fordringsägarna, huvudsakligen leverantörer, förlorar över 10 miljarder kronor i de cirka
7 000 konkurser som drabbar svenska
företag varje år. Att rädda företag från
konkurs kan spara stora belopp.

Annina Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet och utredningssekreterare
analyserar den del av utredningen som handlar om företagsrekonstruktioner.
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Översyn av lagstiftning
Entreprenörskapsutredningen hade
som en del i uppdraget att göra en
översyn av lagstiftningen kring företagsrekonstruktioner.
– Både gäldenären och borgenären borde gynnas av en företagsrekonstruktion istället för en konkurs,
säger Annina Persson, professor i
civilrätt vid Örebro universitet och
även utredningssekreterare. Utredningen föreslår en rad åtgärder som vi
anser kommer att förbättra för gäldenärsföretagen samtidigt som det
stärker borgenärernas förtroende för
rekonstruktionsförfarandet, tillägger
Annina.
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Entreprenörskapsutredningens förslag
för att ge livskraftiga företag i en
ekonomisk kris en andra chans

”Både gäldenären
och borgenären borde
gynnas av en företagsrekonstruktion istället
för en konkurs.“
ANNINA PERSSON

• En utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret behöver tillsättas.
• Upphandlingsmyndigheten bör få i uppdrag att ta fram en handledning
till hur krav på finansiell stabilitet bland leverantörer till offentlig sektor 		
ska hanteras.
• Staten bör genom sina myndigheter öka kunskapen om möjligheterna
till företagsrekonstruktion. Information om företagsrekonstruktioner 		
bör finnas tillgängligt på bland annat verksamt.se.
• Företagsrekonstruktionerna koncentreras till färre domstolar.
• Rätten ska pröva rekonstruktörens arvode.
• Införande av ett separat ackord.
• Avsaknad av samtycke från rekonstruktören för en rättshandling
som avses i 2 kap. 15 § första stycket medför att denna blir ogiltig.
• Rekonstruktörens skadeståndsskyldighet regleras i lag.
• Reglerna om gäldenärens avtal ändras.
• Gäldenären och borgenärerna ska ha möjlighet att träffa en särskild 		
uppgörelse, så kallat utvidgat ackord. Rätten ska efter begäran av
gäldenären eller en eller flera borgenärer besluta om förhandling om
ut vidgat ackord. Vid förhandlingen ska borgenärerna rösta om
uppgörelsen.
• Förslag: Förslaget till rekonstruktör ska föregås av kontakter med
borgenärerna med mera.
Ta del av utredningen i sin helhet här:
SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, del 1
SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, del 2

u

Hon vill att färre domstolar ska
hantera företagsrekonstruktionerna.
På så vis blir handläggningen
effektivare och dessutom får man en
högre kvalitet i dömandet. Annina
förespråkar också ett separat ackord.
Tanken är att hjälpa mindre företag, företag som hamnat i problem, utan att det för den skull
handlar om att affärsidén är
dålig. Man kan till exempel ha förlorat
en helt dominerande kund.
– Med ett separat ackord kan man
ha ett billigt, enkelt och snabbt förfarande, säger Annina Persson.
Hon ville också att man vid ett
separat ackord inte skulle behöva en
rekonstruktör. Det förslaget fick hon
dock inte igenom.

– I Finland är det till exempel
möjligt med ett saneringsförfarande
utan rekonstruktör, säger Annina.
Utvidgat ackord
I utredningen anser man också att
det borde införas ett utvidgat ackord.
Ett utvidgat ackord bygger på att en
majoritet av borgenärerna är villiga att
gå med på ett antal villkor som innebär att företaget kan drivas vidare.
Det kan till exempel vara villkor som
innebär att ingen utdelning får lämnas, och att bolaget ska klara av vissa
nyckeltal. Vid ett utvidgat ackord kan
parterna föreskriva vilka villkor som
helst.
I utredningen anser man att
förslagen ger effekt, och man tror att

antalet rekonstruktioner fördubblas.
Det handlar emellertid inte om några
stora tal. Bedömningen är att antalet rekonstruktioner kommer gå från
cirka 200 till 400, av de totalt cirka
7000 konkurser per år som sker i
Sverige. Och det gäller inte bara att
lyckas få till fler företagsrekonstruktioner. De företag som rekonstrueras
ska även överleva, annars förlorar
rekonstruktionerna sin mening. Den
viktigaste frågan för många av entreprenörerna i utredningen kvarstår
dock. Vad hade det fått för effekt på
antalet konkurser, med en översyn av
företrädaransvaret?
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Rikskronofogdens fem bästa
råd för att slippa hamna i
överskuldsättning
• Skriv inte på något som du
inte läst igenom och förstått
• Handla med dem du litar på
• Handla inte för pengar som
du inte har
• Ta hjälp om du hamnar
i problem
• Var aktiv och skaffa
kontroll över din ekonomi

Vi vet för lite,

säger rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg
427 000 svenskar var registrerade som skuldsatta hos Kronofogden den
sista december 2015. Men vilka är de och varför har de hamnat där?
– Det finns nästan ingen forskning kring detta. Vi skulle behöva veta mer för att
kunna arbeta effektivare, säger rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg.
Hon var jurist när hon började på
Skatteverket 1988. Efter en 23-årig
karriär där blev Christina Gellerbrant
Hagberg chef på CSN, Centrala studiestödsnämnden. På CSN effektiviserade hon, och på fyra år minskade
antalet anställda från 1 000 till 900
personer. Förra året var det dags att ta
över Kronofogden.
– Regeringen gav mig ett förändringsuppdrag, säger hon.
Väldigt lite kunskap
Det är förvånansvärt stabila siffror i
Kronofogdens statistik. Den statistik
de har. Mellan 418 000 och 428 000
svenskar har funnits i Kronofogdens
register de senaste fem åren. Den
totala skulden har stigit något men
också den är relativt stabil, och har
varierat mellan 62 och 73 miljarder.
Huvudsakligen finns folk i Kronofogdens register för att de har skulder
till staten, 323 000 har sådana skulder.
Det är den samlade bilden, makrosta6

tistiken. Men Kronofogden vet egentligen väldigt lite om varför de 427 000
skuldsatta hamnade i registren. Men
några saker vet man.
– Vi vet att två tredjedelar är män,
att den vanligaste åldern är mellan 45 och 54 år, och att det är en
högre andel män som söker skuldsanering, men att kvinnor oftare får skuldsanering, säger Christina Gellerbrant
Hagberg. Men mycket kunskap saknas. Vi skulle behöva veta mer för att
kunna göra ett bättre jobb. Vi behöver
förstå hur människor hamnar i våra
register, för att kunna förebygga.
Malmö, Sveriges tredje största stad,
och Uppsala, Sveriges fjärde största
stad, har tillsammans 420 000 invånare. Det är något färre än de 427 734
svenskar som var registrerade som
restförda i Kronofogdens register
i slutet på förra året. Och när man
finns registrerad i Kronofogdens register har de allra flesta också fått en
betalningsanmärkning. Den ligger

GUNNAR LJUNGGREN

kvar hos kreditupplysningsföretagen
i tre år för privatpersoner, i fem år
för företag. Hur många som finns i
Kronofogdens register som ett resultat
av att de drabbats av misslyckanden
i sina företag vet man inte. Vid årsskiftet fanns drygt 20 000 personer i
registret som hade enskilda firmor.
Men Kronofogden vet inte hur många
av dessa som hamnat där på grund av
firman eller om de hamnat i registret
på grund av privata skulder.
Nya skuldsaneringslagar
Den första november i år infördes nya
skuldsaneringslagar för privatpersoner och företagare. Christina tror dock
inte att så många företagare ansöker
om skuldsanering till en början. Bland
nyheterna i lagarna finns bland annat
att det går att ansöka via en e-tjänst
och att ansökan inte måste vara lika
detaljerad. För privatpersoner infördes också två betalningsfria månader,
december och juni.
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Ytterligare en uppgift som kommer
kräva en hel del av Kronofogden är
att myndigheten ska bli betalningsförmedlare och utreda den skuldsattes ekonomi.
– Potentiellt kan det röra sig om
runt 25 000 överskuldsatta som skulle kunna få en skuldsanering, tror
Christina.
En mer rationell konkurshantering
kan bli verklighet
Och det kan bli ännu mer jobb för
Kronofogden. I alla fall om de förändringar i konkurshandläggningen som
Kronofogden och Domstolsverket
föreslagit, godkänns av regeringen. I
korthet går det ut på att Kronofogden
får huvudansvaret för handläggningen av konkursärenden. Det kommer
därmed vara Kronofogden som fattar

beslut om bland annat arvoden och
utdelningsförslag. Bara de ärenden
som det är tvist om går till domstol.
– Jag tycker att det är ett bra förslag,
säger Christina Gellerbrant Hagberg.
Kronofogdens uppgift är ju att driva
in statliga och privata fodringar. De
ska se till att företag och privatpersoner gör rätt för sig i samhället. Men
skuldsatta har ofta svårt för att ta tag
i sin situation. Många som kontaktar
Kronofogden efter att de fått ett brev
har inte ens öppnat brevet. Jag vill att
fler kontaktar Kronofogden om de
har problem, och gärna i ett så tidigt
skede som möjligt.
Christinas strategi för att minska
överskuldsättningen i Sverige heter
kunskap, information och samarbete.
Kunskapen hoppas hon få om forskare skulle intressera sig för varför vissa

Första nätverksträffen i Insolvens
& Rekonstruktion

hamnar i betalningssvårigheter.
– De som redan är överskuldsatta
är det svårare att komma tillrätta med,
och det tar längre tid. För oss gäller
det därför att försöka hjälpa folk så de
inte hamnar hos oss. Det ligger också
i vårt uppdrag. Det gäller att stödja
folk att göra rätt från början, vi måste
rikta oss med information till exempel
till de som går i skolan, de som själva
är på väg att ta över sin egen ekonomi
och de som är på väg in i jobb, säger
hon.
Och så skulle man behöva samarbeta kring det här med andra myndigheter såsom Konsumentverket,
Finansinspektionen, Skatteverket och
alla som har kontakter med finansiell
verksamhet.

Nätverk i Insolvens & Rekonstruktion höll sitt första möte
den 13 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Huvudtemat
för nätverksträffen var Obeståndsrättsliga intressekonflikter.
Nätverket är en del av JUC:s verksamhet och leds av Mikael
Kubu, Hans Ödén, Enar Folkesson (samtliga från Ackordscentralen) samt Hans Renman från Hamilton Advokatbyrå.
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Livskraftiga företag
kan fortleva utan att
drabbas av företrädaransvar
I en artikel i Ackordscentralen Nyheter nr 2 2016 har Skatteverket
lämnat en redogörelse för hur myndigheten arbetar med företrädaransvar
och vilka effekter som reglerna om företrädaransvar får. I artikeln anges
bland annat att när det gäller skattebetalare som har förutsättningar
att reda upp den ekonomiska situationen så kan Skatteverket hjälpa
till genom att bevilja ett så kallat borgenärsanstånd.
MATS WIKTOR, RÄTTSLIG EXPERT, SKATTEVERKET

Roger Österman Persson och Carl
Svernlöv har i en artikel i Ackordscentralen Nyheter nr 3 2016 hävdat att
Skatteverkets påstående om att borgenärsanstånd kan vara en möjlig hjälp
framstår som missvisande. Artikelförfattarna hänvisar till att Skatteverket i en rapport den 25 november
2015 uttalat att möjligheten till borgenärsanstånd kan te sig som ett något
trubbigt instrument ur ett företrädaransvarsperspektiv och att skälet till
detta är att det oftast kan komma ifråga
att bevilja ett sådant anstånd först
efter det att förfallodagen passerats.
Felaktig återgivning
Skatteverket vill påpeka att artikelförfattarna inte korrekt återgivit vad som
sägs i Skatteverkets rapport. Som inledningsvis nämns i rapporten (s. 10)
kan bestämmelsen om betalningsanstånd i 63 kap. 23 § i skatteförfarandelagen sägas ha två huvudsakliga
funktioner. Den första funktionen är
att den möjliggör ett tillfälligt så kallat
handläggningsanstånd, till exempel i
avvaktan på en kommande anståndsprövning. Den andra funktionen är
att den möjliggör ett så kallat borge8

närsanstånd, innebärande att en betalningsuppgörelse träffas.
När det gäller möjligheten till
borgenärsanstånd så anges i rapporten (s. 35) att denna möjlighet kan
te sig som ett något trubbigt instrument ur ett företrädaransvarsperspektiv på grund av att ett sådant anstånd
förutsätter en slutlig full betalning.
Vad Skatteverket vill ha sagt med
detta är att om det krisande företaget
behöver en skuldnedskrivning för att
lösa sina ekonomiska problem så är
ett borgenärsanstånd inget alternativ.
Däremot kan det, vilket också anges
i rapporten, vara ett tänkbart alternativ att ge ett handläggningsanstånd i
avvaktan på att företaget utreder vad
som behöver göras för att lösa situationen.
Sen ansökan om anstånd
leder till problem
Skatteverket står fast vid att möjligheten till betalningsanstånd enligt
63 kap. 23 § i skatteförfarandelagen kan bidra till att i grunden livskraftiga företag kan komma till rätta
med sina likvida problem, utan att
företrädarna riskerar att drabbas av

företrädaransvar. Detta gäller oavsett
om företagets problem kan lösas genom
avbetalning eller om det måste till en
skuldnedskrivning. Ur ett företrädaransvarsperspektiv förutsätts det dock att
företaget agerar på ett tidigt stadium,
så snart likviditetskrisen är ett faktum.
Tyvärr är så ofta inte fallet, vilket framgår av de uppföljningar som myndigheten gjort (se rapporten s. 24 – 25).
Som regel ansöker företagen om
anstånd först sedan skatten förfallit till betalning och en betalningsuppmaning skickats ut. Skatteverket
vill självklart att företagen ska agera
så tidigt som möjligt och ansöka om
anstånd redan före förfallodagen, när
det står klart att betalning inte kommer att kunna ske i tid. Det borde
också kunna ses som ett rimligt krav
att företagen agerar aktivt vid ett konstaterande av att det saknas förmåga
att betala skatter och avgifter i takt
med att de förfaller till betalning.
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NYTT PÅ ACKORDSCENTRALEN

Ackordscentralen
Norrland
rekryterar nytt
Ackordscentralen Norrland
rekryterar ytterligare en jurist till
kontoret i Umeå. Den tillväxt som
sker i det lokala näringslivet och
det positiva affärsklimatet i Umeå
medför att det genomförs ett
stort antal företagsetableringar
och affärstransaktioner. Då ökar
också efterfrågan på affärsjuridiska tjänster.
– Vi har en mycket positiv utveckling av vår verksamhet, säger Anders
Bergman som är vd för Ackordscentralen Norrland. En betydande del
av verksamheten hos oss utgörs av affärsjuridiska uppdrag. I tider med hög-

Ackordscentralen har
lanserat ytterligare
en webbsida,
acrekonstruktion.se

Andreas Molander och Mathias Bergström
ser fram emot att välkomna sin nya kollega.

konjunktur, då antalet obeståndsärenden blir färre, ökar efterfrågan
på våra affärsjuridiska tjänster.
Efter en rekryteringsprocess kommer Emma Lövgren att börja arbeta
som jurist vid Ackordscentralen
Norrlands kontor i Umeå den första
januari. Emma Lövgren kommer att
arbeta med såväl obeståndsrättsliga
som affärsjuridiska ärenden.
– Med denna nyrekrytering blir
vi sex jurister vid kontoret i Umeå,
berättar Anders Bergman.

Ackordscentralen Syds
Malmö-kontor har
fått ny adress

FOTO: PÄR-OLA BRUHN

Lättförstådd
information
om konkurs och
rekonstruktion

Från och med första november ligger
Malmö-kontoret på Nordenskiöldsgatan 24. Adressen hör till Studio
Malmö, ett nybyggt kontorshus som
ligger granne med havet. Miljön är
både levande och kreativ och borgar
därmed för många spännande möten.

Kontoret är en modern mötesplats, utformad för att vi ska kunna ta hand
om och möta våra kunder på bästa
sätt. Verksamheten på våra kontor i
Lund och Kristianstad påverkas inte
av flytten.
Välkommen att besöka oss!

Acrekonstruktion.se är främst riktad till mindre företag. Syftet är att
ge tydlig och lättförståelig information både om hur du som företagare kan skydda dig mot konkurs
och hur en rekonstruktion går till.
Sidan ger även svar på de vanligaste
frågorna om till exempel skulder, hur
lönegarantin fungerar och vilka olika finansieringsalternativ som finns.
Acrekonstruktion.se kommer att leva
parallellt med ackordscentralen.se
som finns kvar i sin befintliga form.
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Obeståndsrätt
och lönefordringar
– vägledning för
jurister, studenter
och fackliga
ombud

Om författaren
MIKAEL RUUKEL jobbar som
jurist och internationell sekreterare på fackförbundet Vision,
och har en jur. kand. från Lunds
universitet med inriktning på
arbetsrätt och konkursrätt.
Mikael har varit verksam som
jurist de senaste 7 åren, framför
allt på olika fackförbund.

I början av sin juristkarriär kände Mikael Ruukel att det saknades detaljerad litteratur inom rättsområdet
lönefordringar. Nu bidrar han till att täppa igen hålet genom boken Obeståndsrätt och lönefordringar,
den 3:e i Skriftserien som ges ut i samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Wolters Kluwer.
Att just Mikael blev aktuell kan närmast beskrivas som en slump.
– Jag kontaktade förlaget för att ge
feedback angående en annan bok,
säger Mikael. Vi pratade då även
allmänt om vad som saknas litteraturmässigt inom området obeståndsrätt
och lönefordringar. Så fick jag frågan
av förlaget och jag tyckte att det lät
väldigt spännande.
Praktisk vägledning
Mikael anser att de böcker som
finns idag antingen är väldigt grundläggande eller har en teoretisk aspekt.
Perspektivet är ofta bolagets eller
konkursförvaltarens. Med Obeståndsrätt och lönefordringar vill Mikael ge
både jurister (såväl nyutexaminerade
som de med mindre erfarenhet inom
detta rättsområde), studenter och
fackombudsmän praktisk vägledning
hur man ska agera när en arbetstagare
inte får ut sin lön.
Det löper en röd tråd genom boken,
som börjar med när en arbetstagare
inte får sin lön utbetald. Vad gör man
då? Det finns ett antal vägskäl och
därmed också ett antal vägval att ta.
– Varje vägskäl kan vara avgörande för arbetstagarens möjlighet att få
betalt. Jag har försökt redogöra för
de olika alternativen och följa en
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kronologi. Samtidigt finns det en del
frågor som fortfarande är obesvarade,
framför allt när det gäller lagen om
företagsrekonstruktion. Detta gör mig
så klart frustrerad eftersom jag vill att
Obeståndsrätt och lönefordringar ska
fungera som en praktisk vägledning.
Under arbetets gång har Mikael haft
mycket kontakt med såväl förläggaren
Isabel Carendi på Wolters Kluwer som
Rolf Dotevall, professor vid Göteborgs
Universitet, och Anders Bergman på
Ackordscentralen Norrland.
– Jag skickade mitt förslag på
disposition till förlaget och Isabel
stämde av med Rolf och Anders.
Under arbetets gång har jag fått råd
av Rolf som fungerat som extern
redaktör. När det dessutom i somras
dök upp ett nytt rättsfall som ändrade
praxis och förutsättningar för kapitlet
om företagsrekonstruktion bollade jag
idéer med Anders Bergman.
Brinner extra för papperslösas
rätt till lönefordringar
En del i boken handlar om papperslösas lönefordringar, en lagstiftning som
är tänkt att ge ett utökat skydd till väldigt utsatta människor.
– Den här lagstiftningen skiljer sig
mycket från allt annat. Dessvärre har
lagen ännu inte kommit till så stor

användning. Antagligen på grund av
att de är i en så utsatt situation att de
inte vågar bege sig till en domstol för
att driva in sin fordran.
Nästan ett och ett halvt års skrivande är till ända och Mikael tycker
definitivt att det har gett mersmak.
– Jag tycker att jag har hittat en nisch
och har dessutom skrivit en bok som
jag själv skulle haft nytta av i början
av min karriär. Jag kan definitivt tänka
mig att skriva fler böcker i framtiden.
Under den här processen har jag lärt
mig jättemycket som jag kan dra nytta
av. Första gången blir det ju lite ”trial
and error”, skrattar Mikael.
Obeståndsrätt och lönefordringar
lanserades 21/11.

STIFTELSEN ACKORDSCENTRALEN
& WOLTERS KLUWERS JURIDIK SKRIFTSERIE

Stiftelsen Ackordscentralen och Wolters Kluwer ger
tillsammans ut en insolvensrättslig skriftserie för att
skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt.
De primära målgrupperna för böckerna är praktiker
och studeranden. I skriftseriens arbetsgrupp ingår
Isabel Carendi, Wolters Kluwer, Anders Bergman,
vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf Dotevall,
professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet.
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STOCKHOLM

Höstmingel och
stipendieutdelning
i Stockholm
Det årliga höstminglet gick av stapeln den 8 november. Det var
ett lyckat event med tillfälle till mingel branschkollegor emellan.
Per Westerberg, före detta talman och näringsminister och
numera ordförande i StyrelseAkadamien, delade med sig av
sina erfarenheter av corporate governance och hur man hanterar
kriser, missförhållanden och skandaler. Under kvällen delades
stipendier ut till Sarah Hansén som skrivit examensuppsats om
de krav som uppställs för att sakrättsligt skydd ska uppnås vid
pantsättning, och Anders Mattsson vars uppsats handlade om
konkursbos rätt att återkalla en förklaring om abandonering
av en tillgång.

Stiftelsen
Ackordscentralens
stipendier

Årets stipendiater Sarah Hansén och Anders Mattsson.

År 2007 beslutade Stiftelsen Ackordscentralen att instifta stipendium
i syfte att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier
inom ämnesområden som anknyter till Ackordscentralens verksamhet.
Syftet var även att utöka kontakterna med universitet och högskolor.
Stipendierna delas ut av Ackordscentralen Stockholm, Ackordscentralen
Väst, Ackordscentralen Syd och Ackordscentralen Norrland.
Mer information om hur du ansöker om stipendierna finns på
ackordscentralen.se.
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PROFILEN – ERIK WENDEL
Din roll på Ackordscentralen Väst?
Jag arbetar främst som konkursförvaltare
och rekonstruktör i företagsrekonstruktioner, men åtar mig även andra uppdrag inom
obeståndsområdet.
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
En typisk arbetsdag innehåller möten med
företrädare för bolag med betalningsproblem.
Ofta är även bolagets bank med i diskussionerna. Eftersom jag är konkursförvaltare
utgör konkurshandläggningen en stor del
av arbetsdagen. Det rör sig om utredningar
och upprättande av handlingar, till exempel
bouppteckning, förvaltarberättelse och utdelningsförslag. Arbetet som rekonstruktör
handlar en hel del om att inställa sig i domstol
vid borgenärssammanträden och ackordsförhandlingar. Vidare hör många intressenter
i konkurser och företagsrekonstruktioner av
sig, på telefon och e-post, och ställer frågor
om pågående ärenden.
Vilken nytta har du av dina erfarenheter
från såväl domstol som Åklagarmyndigheten i din nuvarande position?
Det juridiska hantverket är i grunden detsamma oavsett arbetsplats. Jag har lärt mig en
arbetsmetod som är till god hjälp för att lösa
de frågor som uppstår i ärendena på Ackordscentralen. Arbetet i domstol handlar mycket
om att lyssna på parter och deras ombud. Jag
har lärt mig att det i en förhandlingssituation
ofta är fördelaktigt att låta de inblandade
utveckla sina ståndpunkter i lugn och ro.

ERIK WENDEL
Jurist på Ackordscentralen Väst/Göteborg.
Bakgrund: Erik har en jur. kand. från Lunds universitet och en
bred bakgrund med erfarenhet från såväl tingsrätt som hovrätt,
Justitiedepartementet som Åklagarmyndigheten. Sedan 2008
arbetar han på Ackordscentralen Väst i Göteborg.
Familj: Fru och två barn samt katt, hund och häst.
Fritid: Förutom att umgås med familjen tycker Erik om att resa och
får han välja blir det en aktiv resa som gärna inkluderar skidåkning,
cykling och vandring. Han motionerar även till vardags och då blir
det mest löpning, tennis och ibland ett besök på Friskis & Svettis.
Finns det något du tycker är extra
spännande inom obeståndsrätten
och det jobb du har?
Eftersom jag kommer från domstolsbanan,
så ger det alltid en extra kick att få komma
tillbaka till domstolen oavsett om det är som
ombud, rekonstruktör eller konkursförvaltare.
Ackordscentralen beställde nyligen en
SKOP-undersökningen om attityder till
konkurs. Vilka är dina reflektioner kring
resultatet?
Det som slog mig mest var en bekräftelse
på något jag själv hört vid upprepade tillfällen. Nämligen att många företagare, särskilt
i familjeföretag, som hamnat i en obeståndssituation ger uttryck för omsorgen om personalen. En av tre företagare i undersökningen
ansåg att det allvarligaste vid en konkurs inte
skulle vara skammen utan att de anställda
förlorar jobben.

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
08-670 44 00, fax: 08-670 44 99
info@ackordscentralen.se
ACKORDSCENTRALEN VÄST AB
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
ACKORDSCENTRALEN SYD AB
Malmö
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
040-741 85, fax: 040-23 19 49
acmalmo@ackordscentralen.se

Storkonferensen Insolvensrättsligt Forum 9 och 10 februari
arrangeras nu åter i Uppsala med följande ämnen:
• Aktuella frågor rörande företagsrekonstruktion – Ett kommande EU-direktiv, Nordiskbaltiska
insolvensnätverkets slutrekommendationer och Entreprenörskapsutredningens förslag
(SOU 2016:72) analyseras och debatteras.
• Ny insolvensrättslig rättspraxis – En handfull av de rättsfall från HD, HFD och MÖD som
tillkommit sedan 2015 års forum skärskådas och diskuteras.
• Domstolens roll och kompetens i insolvensförfaranden – Högre krav på domstolar och
domare i rekonstruktions- och insolvensärenden reses allt oftare. Bör dessa ärenden koncentreras
till ett begränsat antal domstolar med särskild kompetens och erfarenhet?

Middag på Uppsala slott den 9 februari

För Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum
Mikael Möller, Johan Falkman

För anmälan och fullständigt program hänvisas till Forumets hemsida: www.insolvens2017.se
Anmälan kan utan extra avgift ske fram till den 10 januari 2017.

Lund
Trollebergsvägen 14
222 29 Lund
046-33 34 80, fax: 046-33 34 81
aclund@ackordscentralen.se
Kristianstad
Östra Storgatan 44
291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se
ACKORDSCENTRALEN NORRLAND AB
Besöksadress: Västra Esplanaden 2
Box 4066
904 03 Umeå
090-70 62 00, fax: 090-17 87 60
acnorrland@ackordscentralen.se

www.ackordscentralen.se

