
Top-Toy – den 
hittills största, 
gränsöver- 
skridande  
konkursen

Nya EU-direktivet om rekon-
struktion och effektivare 
insolvenshantering 
Doktorand Markus Ehrenpil om hur han tror 
att svensk lagstiftning kommer påverkas. 

Nya penningtvättslagen
Hur påverkar den länsstyrelsens  
tillsynsfunktion?

StyrelseAkademien lämnar förslag om 
fakturering av styrelsearvoden
– Det här är en viktig fråga för styrelseproffs, 
säger StyrelseAkademiens vd Maria Öhman.
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Trenden går mot att ge företag en andra chans och rekonstruera verksamheten 
genom företagsrekonstruktion. Såväl politiker i Sverige som inom EU före- 
språkar detta. Men hur är då den svenska staten som kund till ett bolag som  
rekonstrueras i Sverige?
 
Under våren har jag fått tillfälle att hantera ett antal rekonstruktioner där  
staten i olika dess former varit kund till det rekonstruerade bolaget. Staten 
skriver numera regelmässigt i sina avtal att i det fall leverantören inleder  
rekonstruktion så är det grund för hävning. Hur ska man då kunna  
rekonstruera ett bolag?
 
Som tur är så talar det mesta för att dessa klausuler är ogiltiga även om det 
mig veterligen inte prövats i någon högre instans. Genom det EU-direktiv som 
omnämns i detta nummer tydliggörs att dessa klausuler är ogiltiga. 
 
I de fall när staten först hävt avtalen på denna grund och jag sedan påtalat att 
enligt min bedömning så är klausulen ogiltig, har staten backat. Det är dock 
dags att staten föregår med gott exempel även som kund om fler företag ska 
rekonstrueras. 
 
När det gäller offentlig upphandling så är vidare ett bolag som befinner sig  
under rekonstruktion i praktiken diskvalificerad. Även här är frågan om  
lagstiftaren inte ska tänka om. 

Trevlig läsning och glad sommar!

Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen
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VD HAR ORDET

Svenska staten 
måste föregå med 
gott exempel om 
fler företag ska  
rekonstrueras

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 och Kristianstad.

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen  
Ackordscentralen. 

ackordscentralen.se
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Som mest drev danska Top-Toy  
226 BR-butiker och 72 Toys R Us- 
butiker runt om i Norden, varav 85 i 
Sverige. Etableringen startade i bör-
jan av 1990-talet, långt innan dagens  
digitalisering och e-handel.

– Näthandeln är däremot inte hela 
förklaringen till att BR och Toys R Us 
hamnade i ett svårt läge. Ett annat skäl 
är att även lekvanorna har förändrats, 
när dockor och bilar har ersatts med 
paddor och mobiltelefoner, konsta-
terar Mikael Svensson. 

Sedan 2002 har han arbetat med 
personaladministration i Top-Toys 
svenska organisation. De senaste åren 
har han varit företagets HR-chef i  
Sverige och har på nära håll följt kon-
cernens resa från framtidstro och 
expansion till obestånd och upp- 
sägningar.

Top-Toy – den 
hittills största, 
gränsöver- 
skridande  
konkursen 
En dansk konkurs, med stora följder 
även i Sverige. När leksaksjätten  
Top-Toy fick ge upp sin rekonstruktion  
i december drabbades över 1 000  
anställda i de svenska BR- och  
Toys R Us-butikerna. I avsaknad  
av svensk konkursförvaltare ökade  
trycket på Kronofogden och  
Länsstyrelsen i Stockholm, som 
snabbt fick hitta nya arbetssätt. 
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– Så sent som under julhandeln 
trodde vi att det fanns en väg framåt. 
En rekonstruktion hade inletts i slutet 
av november och godkändes av ford-
ringsägarna strax innan jul. Vi var 
inställda på nedskärningar och på att 
många butiker skulle stängas, men 
alla kämpade hårt för att undvika  
konkurs, förklarar Mikael Svensson.

 Redan i mellandagarna visade det 
sig dock att även julhandeln blivit en 
stor besvikelse. Den 28 december 
beslöt ledningen i Danmark att för-
sätta bolaget i konkurs. 

– Det var en tung dag. Många av oss 
hade jobbat länge i företaget och fick 
nu veta att vi var uppsagda. I Sverige 
var vi ungefär 800 tillsvidareanställda, 
och eftersom det var december hade 
vi även en hel del extrapersonal i  
butikerna. Totalt berördes över  

1 000 personer i den svenska organi-
sationen, berättar Mikael Svensson. 

Danska konkursförvaltare 
Juridiskt betraktas konkursen i lek-
sakskedjorna som dansk. Det danska 
moderbolaget Top-Toy har sitt säte 
i Danmark och verksamheten i bland 
annat Sverige har drivits i filialform. 
Eftersom det handlar om en så kallad 
gränsöverskridande konkurs utses 
ingen svensk konkursförvaltare. 
Ansvaret för ärendet ligger i stället 
hos två danska advokater som av rätt-
en i Danmark har utsetts till konkurs-
förvaltare.

– Det här är ett ovanligt ärende för 
oss som svensk tillsynsmyndighet. 
Möjligen går det att jämföra med kon-
kursen i det danska flygbolaget Ster-
ling år 2008, då cirka 300 svenska >
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anställda drabbades. Men Top-Toy 
berör betydligt fler svenska arbetsta-
gare, så det här är den största gräns- 
överskridande konkurs som vi har 
sett, påpekar Andreas Bäckbro,  
kronofogde på Kronofogden i  
Göteborg.

Han blev inkopplad i ärendet så fort 
konkursen var ett faktum. En av hans 
kollegor på konkurstillsynsenheten 
i Sundbyberg avbröt sin julledighet 
för att sätta sig in i frågor kring bland 
annat statlig lönegaranti. Vid gräns- 
överskridande konkurser är det 
enligt lönegarantilagen Tillsynsmyn-
digheten i konkurser (TSM) inom  
Kronofogden som ska ta emot och 
hantera arbetstagarnas ansökan om 
lönegaranti. 

– Om det hade varit en svensk kon-
kurs hade alla detaljer, inklusive löne-
garantin, hanterats av en svensk kon-
kursförvaltare. Nu blev det i stället 
vi på Kronofogden som fick göra en 
djupdykning i olika arbetsrättsliga 
regler och fatta beslut om utbetal-
ningar. En dansk konkursförvaltare 
får inte besluta om lönegaranti här i 
Sverige, förklarar Andreas Bäckbro.

Den statliga lönegarantin är i 
grunden en social skyddslagstiftning. 
I botten finns även ett EU-direktiv 
som innebär att alla medlemsstater 
har skyldighet att skydda de anställda 
i händelse av konkurs hos arbetsgi-
varen. Däremot är det upp till varje 
land att besluta om de exakta vill-
koren. I Sverige uppgår den statliga 
lönegarantin till högst fyra prisbasbe-
lopp, vilket för närvarande motsvarar 
totalt 182 000 kronor. 

Ökade handläggningstider 
Kronofogdens första uppgift blev att 
försäkra sig om att förutsättningarna 
för lönegaranti var uppfyllda. Där- 
efter inleddes utredningsarbetet med 

– På många sätt hade det förstås 
varit enklare om det hade funnits en 
svensk konkursförvaltare, men sam-
tidigt har det här varit ett spännande 
och givande projekt.

>

>
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att räkna ut alla individuella belopp.
– Vår ordinarie uppgift är att 

granska konkursförvaltarens arbete, 
vi har inte förberedelse för att själva 
hantera ärenden i den här storleken. 
Konsekvensen blev att hela vår verk-
samhet påverkades. Vissa av våra 
jurister och ekonomer fick i princip 
jobba heltid med Top-Toy-konkursen, 
säger Andreas Bäckbro.

Han och hans kollegor har knappt 
haft någon kontakt med de danska 
konkursförvaltarna, men däremot 
med Mikael Svensson på Top-Toys 
HR-avdelning. Han fanns kvar i före-
taget till början av april, vilket har 
underlättat arbetet för alla parter. 
Bland annat har Mikael Svensson tagit 
emot hundratals frågor från exem-
pelvis advokater, arbetsgivarorgani-
sationer, myndigheter, fackförbund 
och medarbetare.

– Det var en stor fördel att det fanns 
en fungerande personalavdelning 
på plats. Med företagets hjälp gick 
det smidigt att göra en lönekörning 
i januari, så att de anställda kunde få 
sin januarilön. För oss var det viktigt 
med en skyndsam hantering, så att 
folk skulle få pengar till mat och hyra. 
Samtidigt behöver vi säkerställa att vi 
fattar rätt beslut och följer alla regler, 
framhåller Anders Bäckbro.

Efter Kronofogdens beslut är det 
Länsstyrelsen som sköter utbetal-
ningarna av statlig lönegaranti, och vid 
gränsöverskridande konkurser ligger 
ansvaret hos Länsstyrelsen i Stock-
holm. Även här påverkades arbetsbe-
lastningen på ett drastiskt sätt.

– Vi hade många ärenden redan 
innan, men Top-Toy blev droppen 
som fick bägaren att rinna över. Vi fick 
många frågor och samtal om den här 
konkursen. Under ett par månader 
ökade våra generella handläggnings-
tider från några dagar till cirka två 

veckor, berättar Rose-Marie Rosén, 
en av fyra lönegarantihandläggare på 
Länsstyrelsen i Stockholm.

För första gången fick myndig-
heten be om hjälp från två andra läns- 
styrelser, Dalarna och Västra Göta-
land.

– Det har gjort att vi nu är i fas igen, 
säger Rose-Marie Rosén. 

Nya arbetsformer 
Även hon lyfter fram de goda kon-
takter som uppstod mellan Länssty-
relsen, Kronofogden och Top-Toys 
personalavdelning. I avsaknad av 
svensk konkursförvaltare blev detta 
samarbete en viktig framgångsfaktor.

– Många Top-Toy-anställda trodde 
till exempel att det inte skulle komma 
någon januarilön i tid. Men med blod, 
svett och tårar i våra respektive orga-
nisationer gick det att lösa, vilket var 
fantastiskt. Det ska Kronofogden och 
Länsstyrelsen ha en stor eloge för, 
säger Mikael Svensson på Top-Toy.

Han konstaterar att februarilönen 
var något krångligare att få till i tid, 
men alla anställda fick ändå pengar 
i plånboken. Lösningen från Krono-
fogden och Länsstyrelsen blev att 
betala ut medarbetarnas innestående 
semesterersättningar.

– Även det blev väldigt positivt för 
medarbetarna.

Inom Kronofogden har som mest 
cirka 15 personer arbetat heltid med 
de så kallade uppsägningslönerna  
i Top-Toy. Här krävs grundliga uträk-
ningar kring allt från anställningstid 
och OB-ersättning till eventuella 
avräkningar då personer efter hand 
får nya anställningar. Kronofogdens 
medarbetare har varit baserade  
i Sundbyberg, Göteborg, Malmö,  
Jönköping, Sundsvall och Umeå. 
En särskild organisation har byggts 
upp för att hantera ärendena på ett  

enhetligt sätt.
– Det här blev en ny situation för oss 

och vi har fått hitta former för att dela 
erfarenheter och beslut. Som exempel 
har vi jobbat mycket med video- 
konferenser, och eftersom vi inte 
har tillgång till de verktyg och blan-
ketter som konkursförvaltare nor-
malt använder har vi fått skapa våra 
egna, interna Excel-program, berättar 
Andreas Bäckbro. 

Själv har han nyligen bytt tjänst och 
blivit verksjurist inom Kronofogden, 
men konstaterar att myndighetens 
arbete med Top-Toy fortsätter under 
ännu en tid.

– På många sätt hade det förstås 
varit enklare om det hade funnits en 
svensk konkursförvaltare, men sam-
tidigt har det här varit ett spännande 
och givande projekt. En av de mest 
positiva upplevelserna är att de Top-
Toy-anställda har varit väldigt till-
mötesgående och har tackat för våra 
beslut, säger Andreas Bäckbro. 

Snabbfakta om Top-Toy 
•  Konkursen i den danska leksaks-
 koncernen Top-Toy den 28 december  
 2018 berörde uppemot 2 000 anställda  
 i Danmark, drygt 1 000 anställda i  
 Sverige och uppemot 500 anställda i   
 Finland.
•  Den sammantagna förlusten i de båda  
 butikskedjorna BR och Toys R Us 
 uppgick till drygt två miljarder danska  
 kronor (cirka 2,75 miljarder svenska   
 kronor).
•  Storägare i Top-Toy var riskkapital-
 bolaget EQT, som i sin tur kontrolleras  
 av Wallenbergägda Investor. 
•  Efter konkursen har vissa av butiks-
 lokalerna i Sverige tagits över av 
 lekkedjan Lekia.

>
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Under Insolvensrättsligt forum i Upp-
sala i februari var senaste utkastet till 
direktivet en av punkterna som dis-
kuterades. I panelen satt bland annat 
Markus Ehrenpil, doktorand med 
fokus på rekonstruktion vid Juridiska 
institutionen på Uppsala universitet. 
Vi har träffat Markus för att diskute-
ra hur direktivet kan tänkas påverka 
svensk lagstiftning.

Enligt Regeringskansliets faktaprome-
moria 2016/17:FPM34 kommer försla-
get ge effekt på vissa gällande svens-
ka regler. Det ska till exempel inte vara 
obligatoriskt att utse en rekonstruktör.
– Jag tror att Sverige kommer för-
söka runda den delen av förslaget. 
Regeln i direktivet om att rekonstruk-
tör endast ska utses när det anses 
nödvändigt är skapad för att få ett 

I november 2016 presenterade EU- 
kommissionen ett förslag om uppdaterad  
rekonstruktionslagstiftning för en effektivare 
insolvenshantering. Därefter har både Europa-
parlamentet och Rådet presenterat egna  
förslag under 2018, och ett utkast till EU- 
direktiv presenterades i december 2018.   
Den slutgiltig version beräknas komma under 
våren. 

attraktivare och billigare förfaran-
de. Tanken är att gäldenären ska ha 
kontroll över sin verksamhet och vilja 
söka ett förfarande på ett tidigt sta-
dium samt klara detta själv med hjälp 
av tillgänglig information på inter-
net. Det är svårt att förstå hur det 
ska fungera i praktiken, särskilt för 
små och medelstora företag. De som 
arbetar med rekonstruktion vet att 

Markus Ehrenpil, doktorand med fokus på rekonstruktion 
vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet.

ANETTE NORLING 

Nya EU-direktivet  
om rekonstruktion  
och effektivare  
insolvenshantering 
 

>
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ett förfarande är hyfsat komplicerat 
och efter implementeringen av direk-
tivet kommer det knappast att bli enk- 
lare. Medlemsländerna får undanta 
vissa situationer som alltid ska ha en 
rekonstruktör. Direktivet har även 
tre situationer där rekonstruktör är 
obligatoriskt, som när ett generellt 
verkställighetsförbud ska gälla för 
alla borgenärer. Ett sådant verkstäl-
lighetsförbud finns redan i lagen om 
företagsrekonstruktion och kommer 
förmodligen vara utgångspunkten 
även efter implementeringen. 

Förslaget ger liksom svensk rätt  
möjlighet att förhindra att utmätning 
eller annan verkställighet sker under 
rekonstruktionsförfarandet. En sådan 
möjlighet är begränsad till fyra måna-
der, med viss möjlighet till förlängning  
under max ett år. 
– Detta kommer utgöra marginell 
skillnad för svensk del. I Sverige har vi 
en gräns på tre månader, med möjlig-
het till förlängning i etapper till max 
ett år. Största skillnaden är att direk-
tivet har lite tydligare regler kring för-
längning.

Till skillnad från vad som gäller i det 
svenska förfarandet ges borgenärerna 
rätt att rösta, inte bara om nedsättning 
av skulder, utan om hela rekonstruk-
tionsplanen.
– Detta är förmodligen den största 
förändringen för svensk del. Idag har 
vi ett ackord som gäller för alla oprio-
riterade borgenärer. Efter implemen-
teringen ska borgenärerna delas in i 
olika grupper baserade på deras lik-
artade intressen, där grupperna kan 
erbjudas olika uppgörelser. Får man 
med sig en majoritet inom varje grupp, 
åker minoriteten med på uppgörelsen. 
Det blir mer komplext än idag, men 

fördelen är att man kan skapa upp-
görelser i varje enskilt fall som inte är 
begränsade till ett fyrkantigt ackord. 
Direktivet är dock öppet hållet, så 
väljer lagstiftaren att införa minimum 
– två grupper, en för säkerställda bor-
genärer och en oprioriterade, behöver 
man i princip inte göra mycket alls. För 
egen del hoppas jag att lagstiftaren 
inför regler som tillåter en dynamisk 
gruppindelning som kan anpassas i 
varje enskild situation.  

Förslagets bestämmelser med skyldig-
heter för befattningshavare i bolag att 
vidta vissa åtgärder saknar direkt mot-
svarighet i svensk lag.
– Reglerna i 29 kap. ABL är så breda 
att de troligtvis täcker in de här situa- 
tionerna ändå. Direktivet är dock 
tydligare och anger att styrelsen ska 
tillvarata borgenärernas intressen 
och vidta åtgärder för att undvika 
insolvens. Vilka åtgärder som ska vid-
tas framgår inte, men en åtgärd för att 
undvika insolvens är exempelvis att 
ansöka om ett rekonstruktionsförfa-
rande. Att det inte framgår vilka när-
mare åtgärder som ska vidtas i zonen 
av insolvens är rimligt eftersom led-
ningen i varje företag måste ha manö-
verutrymme att vidta de åtgärder som 
anses bäst i den givna situationen. 
Ansvar får därefter utkrävas om vid-
tagna åtgärder inte är försvarbara. 

Kan du kommentera de två övriga  
delarna i direktivet Regelverk för 
skuldsanering samt Åtgärder för att 
öka effektiviteten i förebyggande  
rekonstruktionsförfarandena?
– Vi har redan ett system för 
f-skuldsanering i Sverige, så den delen 
tror jag inte kommer att påverkas 
nämnvärt. När det gäller effektivise-
ring av förfarandet framgår av direk-

tivet bland annat att domare ska ha 
lämplig utbildning och nödvändig 
kompetens avseende insolvenssitua-
tioner. Personligen anser jag att ökad 
effektivitet bäst skulle uppnås med 
specialistdomstolar för insolvensfall. 
Det är inte så vanligt med rekonstruk-
tion idag i Sverige så det är svårt för 
alla domare att hålla sig uppdaterade 
på området. Insolvens är ett så speci-
ellt rättsområde att det är motiverat 
att ha specialdomstolar.

Kommer vi behöva ändra i lagen om  
företagsrekonstruktion?
– Förmodligen, men i vilken omfatt-
ning är jättesvårt att svara på. 
Direktivet innehåller väldigt mycket 
valfriheter och väljer lagstiftaren att 
inte bara gå på minimumkraven så 
kan det bli ett hyggligt stort pussel. 
Personligen ser jag gärna att rekon-
struktionssystemet i Sverige landar 
i fastställandet av en helhetsuppgö-
relse där även gäldenären och dess 
aktieägare ingår och kan förpliktigas 
att göra vissa saker. I Sverige har vi 
idag en rekonstruktionsplan men den 
fastställs inte av domstol så den får 
ingen rättsverkan. Gäldenären kan i 
princip strunta i vad som står i den, 
då fokus är att ackordet ska fullföljas. 
Fastställs hela planen med alla dess 
uppgörelser – som träffar borgenä-
rerna, gäldenären och aktieägarna – 
går det att skräddarsydda lösningar 
för varje företag. 

>
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Nya lagen om penningtvätt

I Sverige tvättas pengar till ett värde 
av 130 miljarder årligen, enligt UC. 
Penningtvätt är enligt Ekobrottsmyn-
digheten när pengar som kommer 
från brott omvandlas till tillgångar 
som kan redovisas öppet. Det kan 
till exempel röra sig om pengar från 
narkotikabrott, trafficking och skat-
tebrott.

Ökade krav på riskbedömningar
De skärpta reglerna berör många  
branscher, och ställer ökade krav-
på verksamhetsutövarnas riskbe- 
dömningar, både av den egna verk-
samheten och av kunderna. Länssty-
relsen* ansvarar för tillsyn av bland 
annat pantbanker, redovisnings-
tjänster och oberoende jurister (till 
exempel verksamhetsutövare inom 
företagsrekonstruktion, som inte är 
en advokatbyrå).

– På grund av de ökade kraven har 
länsstyrelserna gemensamt tagit 
fram broschyren ”Ett riskbaserat för-
hållningssätt - Förstå och motverka 
riskerna för penningtvätt och finan-
siering av terrorism i din verksamhet”. 
Broschyren är en hjälp för verksam-
hetsutövaren i arbetet med att förstå 
och göra riskbedömningar i sin verk-
samhet, säger Emil Vik på Enheten för 
tillsyn på Länsstyrelsen i Stockholm.

Fler tillsynsobjekt påverkar inte till-
synsfunktionen
Sedan den nya lagen trädde i kraft 
har antalet tillsynsobjekt för läns-
styrelserna ökat från 11 011 till 11 703. 

Vandelsprövning
En lämplighetsprövning (s.k. vandels-
prövning) utförs av samtliga företrä-
dare för verksamheter som omfattas 
av länsstyrelsens tillsyn. Därför kont-
rolleras samtliga företrädare mot 
Polismyndighetens belastningsregister 
samt Skatteverkets och Kronofogdens 
skuldregister. 

Kontroll av riskbedömningar 
och rutiner
Länsstyrelsen granskar verksamhets-
utövares riskbedömningar samt rutiner 
och riktlinjer för att motverka penning-
tvätt och finansiering av terrorism. 
Oftast görs en så kallad skrivbordskon-
troll då verksamhetsutövaren föreläggs 
att lämna in handlingar och uppgifter 
som behövs för tillsynen. Ibland görs 
platsbesök hos verksamhetsutövaren 
för att t.ex. följa upp hur rutiner och 
riktlinjer tillämpas i praktiken.
 
Uppsökande verksamhet av 
oregistrerade verksamhetsutövare
Samtliga verksamhetsutövare som 
faller under länsstyrelsens penning–
tvättstillsyn, förutom pantbanker, ska 
anmäla sin verksamhet till Bolagsver-
kets register mot penningtvätt. Uppsö-
kande verksamhet drivs för att följa upp 
verksamhetsutövare som valt att inte 
registrera sig. Länsstyrelsen kan före-
lägga verksamhetsutövare att regist-
rera sin verksamhet hos Bolagsverket. 

Om verksamhetsutövaren inte fullgör 
sina skyldigheter får länsstyrelsen före-
lägga verksamhetsutövaren att t.ex. 
göra rättelse eller upphöra med verk-
samheten. Föreläggandena får förenas 
med vite. Läs mer på lansstyrelsen.se.

Fotnot:
*Övriga tillsynsmyndigheter för finansiella och icke-finansiella verksamhetsut-
övare är Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Spelinspektionen, 
Länsstyrelsen, Revisorsinspektionen och Sveriges advokatsamfund.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism trädde i kraft den 1 augusti 2017. Bakgrunden till lagen är 
att Europaparlamentet i maj 2015 antog det fjärde penningtvätts-
direktivet för att effektivare kunna bekämpa penningtvätt, skatte-
brott och finansiering av terrorism.  

För länsstyrelsernas del medför det 
främst att fler ska vandelsprövas.

– Länsstyrelsen har krav på sig att 
arbeta riskbaserat vilket vi också gör. 
I dagsläget har den nya lagen inte lett 
till en så stor ökning i arbetsbelast-
ning att den påverkar vår tillsynsfunk-
tion, däremot påverkas urvalet av att 
mängden tillsynsobjekt blivit fler, 
säger Emil Vik.

Regeringen föreslår skärpta åtgärder 
Regeringen kom i mars med ett för-
slag om ytterligare åtgärder mot pen-
ningtvätt, som föreslås träda i kraft 
den 1 oktober 2019.  Förslaget innebär 
att Länsstyrelsen i Stockholms län 
ska få möjlighet att ingripa mot advo-
kater, advokatbolag och personer i ett 
advokatbolags ledning som överträ-
der penningtvättslagen.

Finansmarknadsminister Per Bolund 
säger i ett uttalande:

– Regeringen jobbar kontinuer-
ligt för att stärka regelverket mot 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Detta innefattar även att 
se till att advokatväsendet inte kan 
utnyttjas eller bidra till penningtvätt.

Men enligt Emil Vik kommer detta 
inte att påverka länsstyrelsens arbete 
nämnvärt.

– Enligt konsekvensanalysen så 
antas det att ärendetillströmningen 
på grund av förslaget kommer bli 
mycket begränsad. 

LAG
(2017: 

630)
ANETTE NORLING Länsstyrelsens tillsyn  

delas in i tre delar:
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Nya lagen om penningtvätt Ny bok i skriftserien  

- Preskription av skattefordringar

Boken har hela fyra författare: Mats 
Höglund, Ylva Larsson, Nils-Bertil 
Morgell och Marie Karlsson Tuula. 
Samtliga har skrivit artiklar och böck-
er i ämnet och känner varandra sedan 
tidigare, så enligt Mats Höglund föll 
det sig helt naturligt att genomföra 
projektet tillsammans. De har dessut-
om olika kunskaper inom ämnet vilket 
gör att de kompletterar varandra bra. 

– Det gör att vi har kunnat skriva 
om preskription av skattefordringar 
genom olika infallsvinklar, säger Mats 
Höglund. 

Fokus på talerättspreskription
Bokens fokus ligger på talerättspre-
skription, det vill säga fastställelse-
frist för betalningsförpliktelser, alltså 
när en fordran finns och inte finns, och 
inte själva indrivningen.

– Det som inte tas upp är skat-
tebrott, och anledningen till den 
avgränsningen är att man helt enkelt 
måste dra gränsen någonstans, det är 
omöjligt att ta upp ”allt”, säger Ylva 
Larsson.

Författarna har haft olika ansvars- 
områden, men alla har läst igenom var-
andras texter och stöttat varandra. 
Därmed står alla författare bakom 
hela boken, och Ylva vill ogärna lyfta 
fram något område i boken som vikti-
gare än något annat. 

– Vi har försökt att få med alla 
områden som berör preskription av 
skattefordringar. Inget område är 
viktigare än något annat, möjligtvis 
rättssäkerheten, säger Ylva. 

Under april lanserades Preskription av skattefordringar.  
Det är den sjätte boken i skriftserien, ett samarbete mellan  
Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik, som ger  
ut högkvalitativ insolvensrättslig litteratur.

Att vara fyra författare till en bok 
kan ses som en stor utmaning, men 
Ylva säger att samarbetet har fung-
erat väldigt bra. Enligt Ylva var den 
enda utmaningen att de alla har så 
mycket att göra i sina vanliga yrken 
att det har tagit tid att få klart boken. 

Monografin den enda i sitt slag
Boken riktar sig till studenter, lärare 
och praktiker. Anledningen till att de 
ville skriva boken är att det saknades 
en sådan i ämnet. Det finns såväl artik-
lar som enstaka kapitel i ämnet, men 
ingen omfattande monografi.

– Boken är ensam i sitt slag och fyller 
verkligen ett tomrum på marknaden, 
säger Ylva.

– Vi hoppas förstås att den ska 
komma till användning för såväl prak-
tiker som studenter och att vi får syn-
punkter på denna för att göra den 
ännu bättre till nästa upplaga, säger 
Mats.

Ylva ser fram emot att använda 
boken i juristutbildningen vid Örebro 
universitet, där hon till vardags är uni-
versitetsadjunkt. 

– Jag har jobbat med dessa frågor 
under så många år. Då är det väldigt 
kul att forska och skriva om det. I 
boken kan jag verkligen säga vad jag 
tycker och har möjlighet att dela med 
mig av mina kunskaper, säger Ylva.  

    

Författarnas bakgrund: 
Mats Höglund är universitetslektor 

vid Karlstads universitet. Har arbetat 

på Skatteverket och skrivit såväl en 

lic.avhandling som en jur. doktorsav-

handling.

Ylva Larsson är lärare och forskare 

vid Örebro universitet och har tidi-

gare arbetat vid Skatteverket där hon 

bland annat utbildade processförare 

tillsammans med Nils-Bertil Morgell.

Nils-Bertil Morgell är f.d. verksjurist 

vid Skatteverket, och har förutom 

utbildningar med Ylva Larsson även 

medverkat vid utarbetandet av hand-

böcker och handledningar utgivna av 

Skatteverket.

Marie Karlsson Tuula är professor 

vid Karlstads universitet. Hon har 

omfattande erfarenhet av under-

visning och biträder även aktörer 

på insolvensrättens områden med 

rättsvetenskapliga studier och 

undervisning.

mats höglund är docent i finansrätt vid Karlstads universitet. Han har 

tidigare arbetat på Skatteverket, Norstedts Skatt samt varit skattekonsult vid  

en av landets största revisionsbyråer.marie karlsson-tuula är professor i civilrätt på Handelshögskolan 

vid Karlstads universitet och gästprofessor vid Örebro universitet.
ylva larsson är universitetsadjunkt på Juridicum vid Örebro universitet. 

Hon har skrivit flera artiklar om skatterätt och även arbetat med borgenärs-

frågor på Skatteverket.  
nils-bertil morgell har efter notarietjänstgöring arbetat med 

obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Han författar 

böcker och artiklar samt undervisar inom samma område.
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Bakgrunden till föreningens förslag 
är att tolkningen av skattereglerna 
för styrelsearvoden förändrades i 
juni 2017. Då kom en dom från Hög-
sta förvaltningsdomstolen, HFD, 
som kastade om skattereglerna för 
styrelsearvoden. Tidigare har sty-
relseproffs kunnat fakturera från 
egna bolag och därmed haft möjlig-
het att genom bolaget exempelvis 
teckna tjänstepensionsavtal och 
sjukförsäkring samt göra avdrag för 
arbetsrelaterade kostnader. Men den 
möjligheten har HFD satt stopp för. 
Domstolen anser att styrelseleda-
möters ansvar är personligt och att 
arvodet därför måste beskattas som 
inkomst av tjänst.

Nio av tio styrelseproffs tar  
färre uppdrag 
StyrelseAkademien gjorde våren 2018 
en undersökning som visade konse-
kvenserna av de nya reglerna: att nio 
av tio styrelseproffs kommer att ta 
färre styrelseuppdrag på grund av 
förbudet mot att fakturera arvodet 
från eget bolag.

ULRIKA BREMBERG

StyrelseAkademien har skickat in en hemstäl-
lan om lagändring till regeringskansliet. Syftet 
med förslaget är att återigen göra det möjligt 
för styrelseledamöter att fakturera för styrel-
searbete genom bolag. 
– Det här är en viktig fråga både för styrelse-
proffs som yrkesgrupp och för svenskt nä-
ringsliv. Vill vi ha tillväxt måste vi ha kompeten-
ta styrelseledamöter som driver bolag framåt, 
säger StyrelseAkademiens vd Maria Öhman.

– Vi såg också att det här främst 
drabbar mindre företag, att det slår 
hårdare mot kvinnor samt att det har 
uppstått en förskjutning där strate-
giska beslut som tidigare avhandlats 
i styrelsen nu alltmer tas i rådgivande 
råd. Det innebär att beslutsfattandet 
flyttar utanför den norm- och lagreg-
lerade styrelsen, säger Maria Öhman.

Tillägg i inkomstskattelagen ska  
öppna för fakturering
StyrelseAkademien vill genom sitt 
förslag åter göra det möjligt för styrel-
seledamöter att fakturera styrelsear-
voden från eget bolag.

– Vi vill komplettera inkomstskat-
telagen med en mening som säger att 
enbart det förhållande att ett upp-
drag är av personlig natur inte ska 
utgöra hinder för att det ska anses 
vara näringsverksamhet, säger Maria 
Öhman.

Det är nämligen det här med att 
styrelseuppdrag klassas som verk-
samhet av personlig natur som är 
knuten. I aktiebolagslagen stadgas att 
endast fysisk person kan utföra sty-

relseuppdragsverksamhet. Det har 
använts som argument för att styrel-
searvoden inte ska få faktureras.

– Vi anser att styrelseuppdrag ska 
vara ett personligt uppdrag och sam-
tidigt kunna bedrivas som närings-
verksamhet, säger Maria Öhman. 
Läkare, advokater, revisorer och 
musiker är exempel på andra yrkes-
grupper som bedriver verksamhet 
som är av personlig natur, men som 
ändå får bedriva näringsverksamhet. 
Det är högst inkonsekvent.

StyrelseAkademiens förslag på 
komplettering av inkomstskattelagen 
lyder i sin helhet:

”Det förhållande att ett uppdrag 
är av personlig natur eller baserat på 
en fysisk persons personliga arbets-
insatser ska inte utgöra hinder mot 
att uppdragstagaren anses bedriva 
näringsverksamhet.”

Förslaget har arbetats fram av 
jurister på Advokatfirman Lindahl AB 
i samarbete med StyrelseAkademien.

10

Nytt förslag från  
StyrelseAkademien kan  
öppna för fakturering  
av styrelsearvoden

På styrelseakademien.se hittar du mer 
information om StyrelseAkademien och 
deras arbete.



Fråga:
Hur fördelas behållningen i ett konkursbo 
mellan borgenärerna? Generellt hör man 
att banken och Skatteverket alltid kommer 
först. Stämmer det?

Svar:
Bestämmelserna om fördelningen regleras 
i förmånsrättslagen (1970:979). Den skiljer 
mellan särskild förmånsrätt och allmän för-
månsrätt. Den vanligaste bland de förra är 
företagshypotek, som banker normalt har 
som säkerhet för sina krediter. Vidare har 
borgenärer med pantbrev i fast egendom 
särskild förmånsrätt i den egendomen. 
Revisorer och redovisningskonsulter har 
allmän förmånsrätt för visst arbete som 
har utförts viss tid före konkursansökan. 
Huvudregeln är att särskild förmånsrätt har 
företräde framför allmän förmånsrätt, men 
om det behövs har den allmänna förmåns-
rätten för revisorer och redovisningskon-
sulter företräde framför särskild förmåns-
rätt i annan lös egendom än tomträtt. Det 
är en vanlig föreställning att Skatteverket 
har en bättre ställning än leverantörer i 
konkurser, vilket torde bero på att Skatte-
verket hade allmän förmånsrätt fram till 
den 1 januari 2004. Sedan dess saknar  
dock Skatteverket, liksom leverantörer  
utan säkerhet, förmånsrätt i konkurser.   
Det finns även andra särskilda och allmän-
na förmånsrätter i förmånsrättslagen, 
vilka jag av utrymmesskäl inte behandlar i 
denna spalt. Dessa är dock mindre vanligt 
förekommande.

 

HANS ÖDÉN,  

REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

Rättelse frågespalt nr 1 2019:
I det förra numret skrev vi att om hustrun 
till ensamägaren av ett aktiebolag sitter i 
styrelsen tillsammans med honom är hon 
inte berättigad till lönegaranti. Vi beklagar 
att den uppgiften var felaktig. För att hon 
ska vara utesluten från rätten till löne- 
garanti krävs att hon förutom att hon sitter 
i styrelsen även äger aktier i bolaget.

FRÅGA OSSACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 2 2019
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NYTT PÅ AC

Ackordscentralen rekryterar

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM

Erik Bröddén började sitt arbete som 
jurist på Ackordscentralen Stockholm 
den 1 april, och hans ansvarsområden 
är att bistå konkursförvaltarna. Erik har 
en juristexamen från Umeå universitet, 
och kommer närmast från en tjänst som 
föredragande jurist vid förvaltnings- 
rätten i Växjö. Innan dess arbetade han 
som tingsnotarie, även det i Växjö. 

Erik ser fram emot att få arbeta med 
praktisk obeståndsrätt och samtidigt 

Ackordscentralen Norrland har flyttat sitt kontor till nya lokaler. Sedan den 1 april finns 
kontoret centralt beläget i Umeå i korsningen Nygatan-Rådhusesplanaden med adress 
Nygatan 19 B. De nya lokalerna har inför flytten totalrenoverats och erbjuder en ljus och 
luftig arbetsmiljö och har ändamålsenliga sammanträdesrum för möten med klienter 
och andra besökare.

 – Vi har flyttat till större lokaler, som möjliggör att vi kan fortsätta utöka vår verk-
samhet och rekrytera nya medarbetare, berättar Fredrik Sundin. Genom det centrala 
läget i Umeå kommer vårt kontor att fortsätta vara den naturliga mötesplatsen för alla 
personer som medverkar i de ärenden som vi handlägger.    

Ackordscentralen Norrland  
har flyttat till nya lokaler

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till 
info@ackordscentralen.se

få möjlighet att hjälpa människor och 
företag som av olika anledningar hamnat 
i finansiella svårigheter.

Han hoppas kunna bidra med en glad 
och positiv stämning och med mycket 
energi på kontoret.

– Jag vill ju också avlasta konkursför-
valtarna så att de hinner med sin efter-
middagsfika, säger Erik med glimten i 
ögat.  
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Kenneth Nilsson, Jurist, rekonstruktör och konkursförvaltare vid Ackordscentralen Väst i Göteborg.

Bakgrund: Kenneth började vid Ackordscentralen den 2 
januari i år, och blev konkursförvaltare redan under april 
månad. Han kommer närmast från en tjänst som advokat 
vid Setterwalls Advokatbyrå och innan dess arbetade han 
som biträdande jurist/advokat vid en annan advokatbyrå. 
Han har även arbetat som bland annat chefskronofogde 
vid Kronofogdemyndigheten i Göteborg.

Familj: gift med Anna och två vuxna barn, en son och en 
dotter.

Fritid: Kenneth ägnar en stor del av sin fritid åt klassisk 
musik. Han spelar bland annat kyrkorgel på helgerna.  
När han inte spelar musik vandrar han gärna i Alperna.

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB 
GÖTEBORG
Västra Hamngatan 14 
Box 2525, 403 17 Göteborg
031-10 54 50
acgbg@ackordscentralen.se

BORÅS 
Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås
033-22 28 50
acboras@ackordscentralen.se 

ACKORDSCENTRALEN SYD AB 
MALMÖ 
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
040-741 85
acmalmo@ackordscentralen.se

KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se 

Kan du beskriva din roll som jurist,  
rekonstruktör och konkursförvaltare? 
En stor del av min tid går åt till tvister i kon- 
kurser, det kan till exempel handla om att 
jag håller på med en stämningsansökan eller 
utreder underlag för det. Jag tar hand om alla 
tvister som rör vårt kontor i Göteborg, men jag 
jobbar även med konkurser och utredningar i 
konkurser. Jag har hela tiden något på gång.

Vad tycker du är mest stimulerande i din 
tjänst?
Jag tycker om juridik och jag tycker om pro-
blemlösning. Jag tycker även om att granska 
bokföring, att i efterhand se vad som har hänt. 
Det är analytiskt och lite av ett detektivarbete.

Du är relativt ny på Ackordscentralen. 
Vad är ditt intryck hittills och varför  
sökte du dig till Ackordscentralen?
Jag trivs bra och det har varit lätt att komma 
in i arbetet här. Det är roligt att få ägna sig 
åt konkurser och rekonstruktioner på heltid. 
Jag får dessutom tillfälle att jobba med att 

PROFILEN

utveckla interna rutiner och att hålla semina-
rier/skriva artiklar. 

Du har en gedigen erfarenhet från bland 
annat Kronofogdemyndigheten och olika 
advokatbyråer. Vad bidrar denna erfarenhet 
med i ditt nuvarande arbete? 
Jag har ganska lång erfarenhet numera och 
har vana av såväl affärsjuridik som tvister och 
komplicerade kommersiella avtal på engelska. 
Detta kan komma väl till pass i konkurser och 
rekonstruktioner men även inom affärsjuridisk 
rådgivning som Ackordscentralen ger.

Du fick en rivstart på jobbet när du till-
sammans med Ackordscentralens team 
agerade rådgivare åt NEVS i två olika  
mångmiljardaffärer. Dina kommentarer? 
Den här typen av arbete har jag stor erfaren-
het av sedan tidigare. Det är alltid intressant 
att få vara med i den här typen av affärer, och 
det blir ju litet extra när det gäller något ban-
brytande.   

Vi upprepar succén från 2017!


