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”Jag räknade pengarna i kassan varje dag”, säger Kai Johan Jiang
som är huvudägare i Nevs och som själv har finansierat företaget  
från starten och under rekonstruktionen.
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Ackordscentralen har sedan 
1857 återskapat värden i företag 
med ekonomiska problem och 
är en av Sveriges äldsta närings-
livsorganisationer. 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. 
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VD HAR ORDET

A C K O R D S C E N T R A L E N 

NYHETER

Det går bra för Sverige. Konkurser-
na fortsätter att minska och per sis-

ta maj var det 9 procent färre konkurser 
jämfört med föregående år. Konkurser-
na har dock ökat i Stockholms län med 
2 procent jämfört med föregående år, 
och många gånger märks en konjunktur- 
förändring först i Stockholm. Om detta 
är ett tillfälligt hack i kurvan eller inte 
återstår att se. 

Butiksnäringen har det fortsatt tufft. 
Indiska och JC står för två stora rekon-
struktioner i klädbranschen. Inom medie- 
branschen och tryckerinäringen pågår 
en omstrukturering. Högsta domstolens 
avgörande vad gäller tryckerimomsen 
har resulterat i att ett av Sveriges större 
tryckerier, Sörmlands Grafiska, försattes i 
konkurs. Högsta domstolens avgörande  
verkar också vara bidragande till att  
Stampen med närmare 3000 anställ-
da tvingades inleda rekonstruktion.  
Genom denna rekonstruktion har insti-
tutet företagsrekonstruktion återigen 
blivit känt för den breda allmänheten  
efter Saab. 

 Kreditupplysningsföretaget Credit- 
safe kom i slutet av april ut med en  
rapport där det framgick att nära hälften 
av alla rekonstruktioner som inleddes un-
der perioden 2011-2015 lyckades. Krite-
riet för en lyckad rekonstruktion, enligt 
Creditsafe, är om bolaget i fråga fort- 
farande är aktivt ett år efter avslutad  
rekonstruktion. När Johan Kreicbergs,  
sekreterare i Entreprenörsskapsutredning-
en, i höstas presenterade statistik över 
lyckade rekonstruktioner under perioden 
2008-2010 visade resultatet endast 25 
procent. Creditsafe och myndigheterna 
har uppenbarligen helt olika mått på hur 
en lyckad rekonstruktion definieras. 

 Statistik över lyckade rekonstruk-
tioner används som direkt vilseledan-

de marknadsföring av olika företag som  
biträder formella rekonstruktörer i rekon-
struktionsarbetet. En aktör som själv inte 
genomfört en enda formell rekonstruktion 
utan endast biträtt andra rekonstruk- 
törer i rekonstruktionsarbetet utmålar sig 
på sin hemsida som en av de aktörer i lan-
det som genomför flest rekonstruktioner. 
Där står det att firman sett till att över 65 
procent av deras kunder kunnat undvika 
konkurs genom rekonstruktionsförfaran-
det och jämför detta med ett bransch-
snitt på 18 procent. Varken nyss nämnda 
firma eller de advokatbyråer som biträds 
av firman finns med på Creditsafes lista 
över de rekonstruktionsfirmor som lyckas 
i fler än 50 procent av fallen. Ekvationen 
hänger helt enkelt inte ihop. Statistiken 
vad gäller rekonstruktioner tas uppen-
bart fram på ett sätt som gagnar var och 
ens syften i det enskilda fallet, vilket är  
beklämmande. När statistikuppgifterna 
inte enkelt kan kontrolleras används de 
på ett ytterst tveksamt sätt i marknads-
föring.

 Vad är då en lyckad rekonstruktion? 
Vilka parametrar skall vara uppfyllda?  
För vem skall den vara lyckad? En rekon-
struktion som övergår i en konkurs där 
verksamheten i slutändan går att överlå-
ta anses statistiskt sett som misslyckad.  
Detta även om rekonstruktionen var en 
förutsättning för en lyckad konkurshan-
tering. Anställda fick kanske i slutändan 
behålla jobbet och verksamheten levde  
vidare. Samtidigt är en rekonstruktion 
där ackordet skall betalas ut ett år efter  
genomförd rekonstruktion lyckad även 
om ackordet i slutändan inte betalas ut 
och bolaget kort därefter går i konkurs.

Denna statistikröra undergräver för- 
troendet för företagsrekonstruktioner, 
vilket inte är bra.

MIKAEL KUBU

Hur mäts en lyckad 
rekonstruktion?
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Sålde världens största biokraft-
verk för att finansiera Nevs
Han själv har växt upp i både  
Sverige och i Kina. Men det var i Kina 
han blev en rik man. Det var där 
han byggde upp sitt kapital. Och där  
liksom i Sverige har han satsat på 
klimatneutral energi. I Kina använde 
han bland annat resterna från risplan-
tan som energikälla. Och kapitalet till 
Nevs kommer från biokraftverken.  

”Sverige har varit ett välordnat land 
i 100 år. I Kina började den utveck-
lingen 1979. I Kina känner man sig 
fram, man tittar på Hong Kong och  
Macau. Men skillnaden mellan Kina och  
Sverige blir faktiskt mindre och  
mindre. Fortfarande måste man dock 
tänka på att det bor 9 miljoner i  
Sverige och 1,3 miljarder i Kina. Kina 
är ett gigantiskt land och alla är inte 
lika”, säger Kai Johan Jiang.

Både svensk och kines
”Jag är svensk medborgare så jag för-
står inte vad folk menar med att det är 
kinesiska ägare till Nevs. Jag har bott 
flera år i Västerås och mitt andra barn 
är fött i Sverige”, säger Kai Johan Jiang.

Kai Johan Jiang är både svensk och 
kines. När han tittar på hur affärslivet 
fungerar i Kina jämfört med i Sverige, 
så konstaterar han att vi blir allt mer 
lika varandra.

Nevs, som köpte huvuddelen av Saab Automobiles konkursbo 2012, var bara dagar ifrån att gå under två 
år efter starten, när en kinesisk delägare inte längre sköt till utlovade medel. Och detta två gånger. Och det 
fanns inga nya finansiärer på plats ännu. ”Jag räknade pengarna i kassan varje dag”, säger Kai Johan Jiang 
som är huvudägare i Nevs och som själv har finansierat företaget från starten och under rekonstruktionen. 
Han säger det på svenska.
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”Jag byggde upp världens största bio-
kraftverk. Totalt blev det 35 anlägg-
ningar i Kina”, säger Kai Johan Jiang 
som lärde sig svenska på 6 månader. 

”Man måste kunna språket om man 
ska etablera sig i ett nytt land.”

Han sålde biokraftverken och stop-
pade själv in 3 miljarder i Nevs. Men 
det var nära att hela hans insats gick 
förlorad.

Stora problem att hitta finansiärer
”Periodvis var det nästan omöjligt att 
komma vidare. Och det var problem 
hela vägen. Leverantörer var osäkra 
och det var nästan omöjligt att hitta 
finansiärer. Två gånger var jag tvung-
en att räkna kassan för att kolla om 
pengarna räckte till nästa dag”, säger 
Kai Johan Jiang. Men nu är han opti-

mist. Han ska bygga elbilar i Saabs 
gamla fabrik i Trollhättan och i en 
nybyggd anläggning i Tianjin, den  
kinesiska stad vid kusten nära Beijing, 
som blev delägare i Nevs våren 2015, 
efter det att Nevs hade lämnat rekon-
struktionen. Idag jobbar det omkring 
800 personer på Nevs i Trollhättan 
och 50 i Kina. 

Bättre miljö en drivkraft
I december förra året så tecknade 
Nevs ett samarbetsavtal med kine-
siska Panda New Energy som innebär 
att Nevs ska leverera 150 000 elbilar 
till och med år 2020 plus ytterligare  
100 000 elfordon. 

”Vi har inte haft bättre förutsätt- 
ningar än nu. Och i år kan vi också 
börja anställa bilbyggare i Trollhättan 

inför produktionsstarten”, säger Kai 
Johan Jiang.

Jag räknar med att inom 2 till 3 år 
så kommer vi visa vinst. Och om fem 
år kommer det jobba mellan 1000 och 
2000 personer på Nevs i Trollhättan.”

Han är inte orolig för framtiden 
för elbilar. ”Batterierna går ner med  
20 procent i pris och upp med 20 pro-
cent i effektivitet varje år”.

Och.
”För mig är lyx rent vatten och att 

kunna andas. Här i Sverige kan man 
göra det, men i Kina måste mina barn 
köpa vatten och ha munskydd när de 
går ut. Det kan inte fortsätta så”, säger 
Kai Johan Jiang.

u

Kai Johan Jiang var en av talarna på 
Stiftelsen Ackordscentralens Dag den 
12 april. Temat på hans medverkan var 
”Om styrelsearbete i svåra perioder”.
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Stiftelsen 
Ackordscentralens Dag

STOCKHOLM 12 APRIL 2016 STIFTELSEN ACKORDSCENTRALENS DAG

Den 12 april genomfördes  
Stiftelsen Ackordscentralens 
Dag. Återigen var det ett lyckat 
och välbesökt seminarium som 
till stor del handlade om att 
blicka framåt och att ändra 
inställningen till obestånd.  
Under rubriken ”Hur förbättrar 
vi entreprenörers möjlighet till 
en andra chans?” hölls flera 
intressanta föreläsningar.  
Dagen avslutades med  
buffé och mingel.

u
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Nytt nätverk för obeståndsjurister

Det finns idag ingen motsvarighet till 
JUC på den svenska marknaden. Den 
interaktionsmöjlighet som finns i detta 
nätverk är unik, och skapar en helt 
annan dynamik än kurser och andra 
mindre ambitiösa nätverk. Nätverkets 
huvudsyfte är att skapa ett förtroligt 
forum som med utgångspunkt i både 
praktisk och teoretisk orientering dis-
kuterar aktuella problemställningar, 
utbyter erfarenheter, utvecklar ny 
kunskap och skapar kontakter mellan 
personer som i deras dagliga värv in-
direkt och direkt sysselsätter sig med 
insolvens- och rekonstruktionsfrågor. 

Uppfyller Advokatsamfundets 
krav
Målgruppen för nätverket är konkurs-
förvaltare, rekonstruktörer, borgenärs-
företrädare, revisorer, domare, skatte-
experter samt andra aktörer som på 
ett eller annat sätt berörs av en kon-
kurs eller en företagsrekonstruktion. 
Fördelen med nätverket är att man, 
förutom att delta i kurser på en hög 
akademisk nivå, även har möjlighet 
att bygga och utveckla personliga  
relationer inom sin bransch. Träffarna 
består inte enbart av föredrag utan 
uppmuntrar till såväl interaktion som 
diskussion för att ge ett ytterligare 
djup. Varje år genomförs fyra effektiva 

och målriktade nätverksmöten som 
dessutom infriar Advokatsamfundets 
årliga krav om 18 timmars obligato-
risk utbildning. Som medlem i JUC:s 
nätverk har deltagarna dessutom stora 
möjligheter att vara med och påverka 
såväl talare som ämnen under kom-
mande träffar.

Nätverksledarna några av  
de mest erfarna i Sverige
Vid de olika mötestillfällena får del-
tagarna möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper tack vare några av landets 
duktigaste och mest erfarna experter 
inom insolvensrätt och rekonstruk-
tion. Nätverk i Insolvens & Rekon-
struktion leds av Hans Ödén, Enar 
Folkesson och Mikael Kubu, samt-
liga verksamma på Ackordscentra-
len, och Hans Renman på Hamilton  
Advokatbyrå. Alla fyra har mångårig 
erfarenhet av arbete med obestånd 
och besitter en stor kunskap inom 
området. Tillsammans garanterar de 
innehållets aktualitet samt den prak-
tiska användbarheten. Ledarna är 
djupt engagerade i valet av ämnen, 
och alla möten är baserade på nät-
verksledarnas expertis och känsla för 
vad som är aktuellt. Ny lagstiftning 
och nya direktiv, förändringar inom 
Sverige och EU är exempel på vad 

som påverkar innehållet. De pågå-
ende utredningar som tar sikte på 
vissa förändringar inom rekonstruk-
tionslagstiftningen kommer också att 
beröras. 

Juristernas Utbildningscentral, JUC, etablerades 2001 i Danmark och är ledande på den danska marknaden 
när det gäller kurser, nätverk och konferenser riktade till advokater, revisorer, fastighetsmäklare med mera. 
I september 2015 etablerade JUC sin svenska gren, och från och med i höst kan den svenska marknaden 
fördjupa sina kunskaper i obestånd tack vare grundandet av Nätverk i Insolvens & Rekonstruktion.

”Antalet platser i nätverket är 
begränsat till 40 och antag-
ningen sker i huvudsak i början 
av året, därefter i mån av plats. 
Medlemsplatserna är person-
liga och förväntningarna från 
JUC:s sida är att deltagarna  
ska tycka att nätverket är så 
 relevant och givande att de 
fortsätter nästa år också”,  
säger Jens Erik Ringenson, vd 
för JUC i Sverige.
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Vad är företrädaransvar?
En företrädare för en juridisk person 
kan i vissa fall bli betalningsansvarig 
för en juridisk persons obetalda skat-
ter och avgifter enligt bestämmelserna 
om företrädaransvar i skatteförfaran-
delagen. Företrädare är vanligtvis en 
styrelseledamot, med det kan också 
vara en annan person som har utövat 
ett bestämmande inflytande över den 
juridiska personen. För att en företrä-
dare ska kunna bli betalningsansva-
rig krävs att företrädaren uppsåtligen  

eller av grov oaktsamhet underlåtit 
att betala skatter och avgifter i rätt 
tid. Detsamma gäller också vid några  
andra situationer, till exempel om 
överskjutande ingående mervärdes-
skatt har tillgodoräknats på grund 
av en oriktig uppgift. Skatteverket  
ansöker om företrädaransvar hos för-
valtningsrätten som är den som be-
slutar i frågan. Om det finns särskilda 
skäl finns möjlighet till befrielse från 
ansvaret, helt eller delvis. Det finns 
också en möjlighet att ingå en över-

enskommelse om ansvar med Skatte-
verket liknande förlikningsmöjlig- 
heten i tvistemål. 

Hur arbetar Skatteverket  
med företrädaransvar?
Skatteverket har i uppdrag att ta in 
de skatter och avgifter som riksdagen  
beslutat. I Skatteverkets regleringsbrev 
för 2016 poängteras att ”All uppbörd 
ska uppbäras effektivt och fastställda 
belopp ska betalats i sin helhet”.  
Vidare har Skatteverket i uppdrag att 

CAMILLA LARSSON,  
ANDERS ÖBRINK,  

PÄR JÖNSSON

Skatteverket om 
företrädaransvaret

På Stiftelsen Ackordscentralens 
Dag behandlades bland annat 
konsekvenserna för en företagare 
av en konkurs. I det samman- 
hanget lyfte man upp företrädar-
ansvaret som ett stort problem  
för företagare efter en konkurs 
och att reglerna därför borde  
avskaffas. Skatteverket vill  
förtydliga hur verket arbetar med 
företrädaransvar och vilka effekter 
som reglerna får. Det finns anled-
ning att sätta företrädaransvaret  
i sin rätta proportion och visa på 
att företrädaransvaret endast  
träffar ett fåtal företagare efter  
en konkurs. 

STOCKHOLM 12 APRIL 2016 STIFTELSEN ACKORDSCENTRALENS DAGu
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förebygga och bekämpa ekonomisk 
brottslighet. Företrädaransvaret är 
både ett borgenärsverktyg och ett vik-
tigt verktyg för att störa och försvåra 
ekonomisk brottslighet.

Skatteverket ska också främja en 
rättvis konkurrens. Den företagare 
som tar sig själv skattekrediter och 
använder skattemedel som riskkapi-
tal konkurrerar inte på samma villkor 
som den stora majoritet företagare 
som gör rätt för sig och betalar skatter 
och avgifter i rätt tid. En viktig effekt 
av företrädaransvaret är att reglerna 
motverkar snedvriden konkurrens 
och illojala beteenden. 

När det står klart att en skatt  
eller avgift inte kommer bli betald ska 
Skatteverket utreda gäldenärens eko-
nomiska förhållanden så en lämplig 
åtgärd kan väljas (2 § lag [2007:324] 
om Skatteverkets hantering av vissa 
borgenärsuppgifter). En målbild med 
detta arbete är att Skatteverket och 
de skattebetalare som har betalnings-
svårigheter etablerar en tidig kontakt. 
Skatteverket ska försöka hitta helhets-
lösningar som leder till betalning  
eller åtgärder som leder till mins-
kade skulder. De skattebetalare som 
inte kan eller vill betala ska tidigt få  
information om när och hur de ska  
betala samt vad som händer om de inte  
betalar. De skattebetalare som har 
förutsättningar att reda upp den  
ekonomiska situationen kan Skatte-
verket hjälpa genom att bevilja anstånd 
med betalning av skatten, om det be-
döms vara till fördel för det allmänna,  
genom ett så kallat borgenärsanstånd. 

En viktig del i Skatteverkets borge-
närsarbete är också att utreda om det 
finns förutsättningar för företrädar- 
ansvar. Skatteverket har uppfattningen 
att ett tidigt, aktivt arbete, med före- 
trädaransvar kan antas ha en betydan-
de preventiv effekt och därmed är av 
stor betydelse för att minimera upp-

bördsförlusterna för juridiska personer. 
För att uppnå detta så skickar Skatte- 
verket information om företrädar- 
ansvar till företrädare för juridiska 
personer som har obetalda skatter 
och avgifter och som inte är försatt 
i konkurs. I och med att regelverket 
inte är känt hos alla företagare är detta 
något som Skatteverket prioriterar. 

En djupare utredning om före- 
trädaransvar startar oftast i samband 
med ett konkursutbrott för en juridisk 
person, även om det kan påbörjas  
tidigare om det bedöms som en lämp-
lig åtgärd. I samband med konkurs-
utbrotten utreds vem eller vilka som 
var företrädare för den juridiska per-
sonen vid skatterna och avgifternas 
ursprungliga förfallodag samt före-
trädarnas betalningsförmåga. Om det 
bedöms lämpligt att inleda ett ärende 
skickas en förfrågan till företrädaren 
som ombeds att svara på frågor om 
den uppkomna situationen och att 
redogöra för sin inställning till frågan 
om företrädaransvar. Redan på detta 
stadium avslutas många av ärendena, 
beroende på att det framkommer  
omständigheter som talar mot att  
ansöka om företrädaransvar. Dessa 
omständigheter kan vara sådana som 
pekar på att företrädaren inte har  
agerat uppsåtligt eller av grov oaktsam-

het eller att det är svårt att bevisa att 
det finns processekonomiska skäl som  
talar emot att fortsätta ärendet eller att 
det finns andra skäl, till exempel be-
frielsegrunder, för att avsluta ärendet. 

Nedan redovisas antalet konkurser, 
inledda ärenden om företrädaransvar, 
ansökningar om företrädaransvar,  
domar om företrädaransvar och över-
enskommelser om företrädaransvar 
under åren 2011 till 2014 som bygger 
på uppgifter från Skatteverket och UC. 
Som framgår av sammanställningen 
utreder Skatteverket förutsättningarna 
för företrädaransvar i en liten andel av 
samtliga konkurser och ansöker om 
betalningsansvar i än färre. 

 
En internationell jämförelse?
Även om det är vanskligt att jämföra 
regelverket med det i andra länder 
kan det konstateras att det i många 
av de europeiska länderna finns mot-
svarigheter till det svenska företrädar-
ansvaret, till exempel Nederländerna, 
Österrike, Spanien och Slovakien.  
Det brukar lyftas fram att det i de 
nordiska länderna inte finns någon 
motsvarighet till företrädaransvar, 
men där finns i stället varierande lös-
ningar, från skadeståndsansvar för 
obetald skatt till att det är kriminali-
serat att underlåta att betala skatt. 
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Gedigen informations- 
källa för hantering 
av obestånd

Informerar om Skatteverkets  
agerande i obeståndssituationer
Skatteverket som borgenär är skriven 
av universitetsadjunkt Ylva Larsson 
och verksjurist Nils-Bertil Morgell, 
båda med stor erfarenhet av obe-
stånd och insolvensrättsliga frågor. 
Boken bidrar till att olika aktörer 
inom obeståndsrätten, till exempel 
konkursförvaltare, får vetskap om hur 
Skatteverket förväntas agera i olika 
obeståndssituationer. Områden som 
diskuteras är allt från skattefordring-
ars uppkomst till konkurs, företags-
rekonstruktion och hur en borgenärs-
utredning går till.

Boken fyller ett tomrum på mark-
naden, och i de fall där det saknas 
böcker om materiella regler och deras 
tillämpning beskriver författarna även 
detta. Det gäller till exempel preskrip-
tion av skattefordringar och avräkning 
enligt avräkningslagen. Den tar dock 
inte upp de materiella regler som 
finns vid till exempel konkurs, före-
tagsrekonstruktion och skuldsanering 
eftersom det redan finns bra litteratur 
inom det området.

Bred målgrupp
Boken är en bred informationskälla 
för hur obestånd bör hanteras, med 
tyngdpunkt på skattefordringar och 
hur Skatteverket förväntas agera.  
Författarna hänvisar till ett stort antal 
publicerade rättsfall, och anser att alla 
kapitel i boken är lika viktiga men att 
olika avsnitt kan vara mer intressanta 
för vissa än för andra och tvärtom. 

Till hösten kommer ytterligare en bok ut i Stiftelsen Ackordscentralens  
och Wolters Kluwers skriftserie inom obeståndsrätt. Titeln är ”Skatteverket som borgenär” 
och syftar till att informera om Skatteverkets agerande i obeståndssituationer. Boken har en  
rådgivande funktion för allt från advokater och domare till ekonomer och skattekonsulter.

”Skatteverket som borgenär vänder 
sig i första hand till advokater, domare 
och jurister som arbetar med obe-
ståndsfrågor. Den riktar sig även till 
ekonomer, skattekonsulter och andra 
som ger råd till företag samt privat-
personer med ekonomiska problem. 
Den kan dessutom användas i under-
visningssyfte och bör även vara av 
intresse för företagare och företags- 
ledare”, säger Nils-Bertil Morgell.

Många år av samarbete
Författarna skrev tillsammans en  
artikel i Skattenytt om ”Ackord och  
annan eftergift av skattefordringar”. 
I samband med detta arbete blev de 
kontaktade av Anders Bergman, vd 
på Ackordscentralen Norrland som 
undrade om de ville skriva den här 
boken. Samarbetet mellan författarna 
fungerar mycket bra. Så pass bra att de 
arbetat ihop under de senaste 20 åren 

 
YLVA LARSSON är jur. kand., LL.M. från 
Lunds universitet och även utbildad i eko- 
nomi. Hon är för närvarande verksam vid 
Örebro universitet som lärare och forskare, 
och har erhållit medel för ett forsknings-
projekt om personligt betalningsansvar för 
skatter. Tidigare har Ylva under många år 
arbetat vid Skatteverket och har bland  
annat fört processer främst inom skatte- 
och ansvarsfrågor samt obestånd. Sedan 
många år är Ylva också författare och  
kursledare.

NILS-BERTIL MORGELL är fd verksjurist. Efter 
tingstjänstgöring har han arbetat med  
obeståndsrätt vid Kronofogdemyndig- 
heten och Skatteverket. Inom detta  
område har han fört statens talan i domstol 
i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa  
är publicerade i NJA, RÅ, HFD och RH.  
Han skriver lagkommentarer samt artiklar 
som publiceras i svenska och internationella 
facktidningar. Nils-Bertil har även medverkat 
vid utarbetandet av handböcker och  
handledningar utgivna av Skatteverket.

OM FÖRFATTARNA

Stiftelsen Ackordscentralen och Wolters Kluwer 
ger tillsammans ut en insolvensrättslig skrift- 
serie för att skapa ytterligare en plattform  
för utgivning av högkvalitativ litteratur inom 
kredit- och obeståndsrätt. De primära mål- 
grupperna för böckerna är praktiker och  
studeranden. I skriftseriens arbetsgrupp ingår 
Isabel Carendi, Wolters Kluwer, Anders Berg-
man, vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf 
Dotevall, professor i handelsrätt vid Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet.

STIFTELSEN ACKORDSCENTRALEN 
& WOLTERS KLUWERS JURIDIK SKRIFTSERIE 
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STOCKHOLM

Juristerna Anna Engman och Louise  
Sjödahl vid Ackordscentralen Stockholm AB 
höll den 15 mars en utbildning i styrelseansvar. 
Utbildningen hade till syfte att belysa det ansvar 
som en styrelseledamot har i sin styrelseroll,  
när ansvaret inträder och vad konsekvensen  
av ansvaret är. Under seminariet uppmärk- 
sammades några av de vanligast  
förekommande varningsklockorna  
som en styrelseledamot bör 
vara uppmärksam på.  
Utbildningen genomfördes  
på uppdrag av  
StyrelseAkademien.

Välbesökt diplomkurs i styrelse- 
ansvar hos Ackordscentralen

LÄS MER 
om kommande 
utbildningar på

styrelseakademien.se

med utbildningar, författande av ar-
tiklar och handböcker. Innan de bör-
jade skriva på boken diskuterade Ylva 
och Nils-Bertil fram ett tänkt innehåll 
som sedan godkändes av Stiftelsen  
Ackordscentralen och Wolters Kluwer.

”När vi skriver en bok gemensamt 
turas vi om så att en av oss skriver en 
första text som den andra finjusterar. 
Så jobbar vi vidare, kapitel för kapitel, 
för att sedan göra en gemensam slut-

avstämning. Under de här åren har 
vi jobbat oss fram till väl fungerande  
rutiner”, säger Ylva Larsson.

Skatteverket som borgenär är tänkt 
att lanseras till hösten och Anders 
Bergman på Ackordscentralen Norr-
land säger att Ackordscentralen ser 
mycket positivt på att boken kommer 
att utges i skriftserien.

”Ackordscentralen vill med skrift-
serien möjliggöra utgivning av  

kvalitativ litteratur inom insolvens-
rättens olika områden. Vi får nu genom  
Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson 
en samlad framställning om Skatte-
verket som borgenär. Många centrala 
frågeställningar som har stor praktiskt 
betydelse kommer att behandlas i  
boken, varför jag är övertygad om 
att boken kommer att bli mycket väl-
läst och uppskattad”, säger Anders  
Bergman.

u



ANNA TORNBERG
Jurist på Ackordscentralen Stockholm.

Bakgrund: Anna studerade juridik vid  
Uppsala Universitet, och tog sin examen 2014. 
Hon började jobba på Ackordscentralen som 
sommarnotarie i juli 2014 och som jurist i  
oktober samma år.

Familj: Fästmannen Carl-Johan.

Fritid: Umgås med vänner och spelar  
brädspel. Några av favoritspelen finns  
inom Eurogame-genren.

Din roll på Ackordscentralen  
Stockholm?
Jag jobbar som jurist och handlägger  
konkurser och likvidationer. 

Varför valde du att läsa juridik?
Jag har alltid haft ett starkt samhällsengage-
mang. Juridik är en stor del av samhället och 
genom att läsa juridik fick jag möjlighet att 
ytterligare fördjupa mina kunskaper om de 
grundläggande regler som finns i samhället 
samt vilka institutioner som upprätthåller dem. 
Som jurist finns det även en trygghet på arbets-
marknaden vilket självklart påverkade mitt val. 

Varför sökte du dig  
till Ackordscentralen?
Under min utbildning fördjupade jag mig i sak- 
och insolvensrätt. Jag tyckte att obeståndsrätt, 
framförallt konkursförvaltning, verkade intres-
sant och skrev därför även mitt examensarbete 
inom obestånd. Eftersom Ackordscentralen är 
den enda arbetsgivaren som nästan enbart arbe-
tar med obeståndsrätt och dessutom är ledande 
inom rättsområdet så var det naturligt att söka 
sig dit. Sedan trivdes jag väldigt bra under min 
tid som sommarnotarie på Stockholmskontoret. 

Vilken är största utmaningen  
med ditt arbete?
Det finns många utmaningar med yrket. En av 
de större utmaningarna, vilket också är en av 
de roligaste, är att kunna sätta sig in i olika 
företag och branscher, ofta på kort tid. Det in-
ledande skedet i en konkurs är väldigt intensivt 
och då gäller det att kunna ta till sig all infor-
mation snabbt. En annan utmaning är att kom-
municera med många olika typer av människor.  

PROFILEN – ANNA TORNBERG

RETURADRESS: 
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm 

www.ackordscentralen.se

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 
Hjälmaregatan 3 
211 18 Malmö
040-741 85, fax: 040-23 19 49
acmalmo@ackordscentralen.se

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

Hur kompletterar du som yngre jurist  
dina mer erfarna kollegor?
Kompetensmässigt har mina äldre och mer 
erfarna kollegor mycket mer praktisk kunskap 
om yrket som konkursförvaltare vilket gör att 
jag lär mig väldigt mycket. Jag är mer uppda-
terad inom dagsaktuell lagstiftning mot bak-
grund av att jag har juristutbildningen färskare 
i minnet. Det blir framförallt tydligt när andra 
rättsområden än obeståndsrätt avhandlas.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Grundpremissen är att mina dagar ser väldigt 
olika ut så en typisk arbetsdag finns inte. Om 
det nyligen har kommit in något ärende har jag 
ofta mycket kontakt med bolaget, befintliga  
leverantörer samt borgenärer. Mina dagar  
består även av att upprätta förvaltarberättelser, 
driva in kundfordringar samt mycket annat.  
Eftersom jag jobbar med många parallella 
ärenden som alla ligger i olika faser blir dagar-
na väldigt varierade.

 

Insolvensförordningen
Med anledning av att insolvensförordningen av den 29 maj 2000 har ersatts av Rådets förordning (EU) 
2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) tillsattes 
en utredning för att föreslå svenska kompletterande författningsändringar som den ger anledning till. En av  
nyheterna i den reviderade insolvensförordningen är att fokus har förskjutits från likvidations- 
inriktade förfaranden till sådana som innebär rekonstruktion. Syftet är att underlätta rekon-
struktion av verksamheter som på sikt bedöms ha förutsättningar att överleva samt att under- 
lätta skuldavskrivningsförfaranden för fysiska personer. Den reviderade insolvensförordningen om-
fattar således numera inte bara konkurser och företagsrekonstruktioner utan även skuldsanering.  
Utredningen har nu kommit med sitt betänkande (SOU 2016:17), enligt vilket den föreslår att den 
nuvarande lagen om kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen (2005:1046) ska  
ersättas med en ny lag. Vidare föreslår utredningen vissa ändringar i förordningen om kungörande och  
registrering av vissa insolvensförfaranden (2005:1056). 

EU:s kvarstadsförordning
EU:s kvarstadförordning, som tar sikte på att underlätta för fordringsägare inom EU att driva in sina  
fordringsanspråk över gränserna, antogs den 15 maj 2014, men blir direkt tillämplig i Sverige först 
den 18 januari 2017. Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen den 14 april 2016 (prop 
2015/16:148 s 2) där den föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om 
bland annat vilken myndighet som ska vara behörig.

RÄTTSNYTT


