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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 oktober 2008 beretts tillfälle att yttra 
sig över delbetänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82) 
 
Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet anser att möjligheterna till skuldsanering för aktiva enskilda närings-
idkare bör utökas i förhållande till vad som föreslås i delbetänkandet.  
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslagen om en nedtoning av skuldernas ålder vid den 
allmänna skälighetsprövningen liksom möjligheten till en förkortad betalningsplan med de 
synpunkter om justeringar som framgår av yttrandet nedan.  
 
Advokatsamfundet avstyrker de föreslagna ändringarna i konkurslagen. 
 
Ökade möjligheter till skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare 
 

Advokatsamfundet delar utredarens uppfattning att ett enhetligt regelverk, som inte gör 
åtskillnad mellan olika kategorier av överskuldsatta gäldenärer, bör eftersträvas. I den nu 
gällande ordningen gäller dock enligt 5 § skuldsaneringslagen att fysisk person som är 
näringsidkare får beviljas skuldsanering endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet.  
 
Kravet att näringsverksamhetens omfattning skall vara ringa för att skuldsanering skall 
komma ifråga utvecklades i förarbetena till den tidigare 4 a § (nuvarande 5 §) i skuld-
saneringslagen på så sätt att det förutsattes att näringsverksamheten omsättnings- och 



   

 

tidsmässigt skulle ha karaktär av ”extraknäck” samt att gäldenären hade sin huvudsakliga 
försörjning från annat håll1.  
 
Även enskilda näringsidkare, vars verksamhet inte är så begränsad bör enligt Advokat-
samfundets mening kunna komma ifråga för skuldsanering. I ett första steg kan det ske 
genom att kravet i 5 § skuldsaneringslagen på att verksamheten får vara endast av ringa 
omfattning stryks. Åtgärden är motiverad med hänsyn till att enskilda näringsidkares 
situation ofta liknar anställdas, dock med betydligt större utsatthet i händelse av sjukdom 
eller andra händelser som påverkar arbetsförmågan samt med ett betydligt sämre skydds-
nät eller inget skyddsnät alls.  
 
Föreslagna ändringar i 4 § skuldsaneringslagen 
 

Advokatsamfundet anser i likhet med utredaren att skuldernas ålder inte bör beaktas 
särskilt vid den allmänna skälighetsprövningen enligt 4 § tredje stycket skuldsanerings-
lagen. En sådan förändring bör kunna bidra till att seriösa företagare snabbare kan komma 
tillbaka som egenföretagare, vilket i många fall är den enda till buds stående möjligheten 
för den skuldsatte företagaren att skaffa en förvärvsinkomst.  
 
Utredaren har föreslagit att texten ”de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra 
sina förpliktelser” i 4 § tredje stycket i dess nuvarande lydelse ändras till ”det sätt på 
vilket gäldenären har förhållit sig till sina borgenärer”. Den föreslagna ändringen ger 
intryck av att det är gäldenärens förhållningssätt till borgenären i största allmänhet som 
utredaren menar skall vägas in i prövningen. I beaktande av att det i många fall kan 
föreligga ett naturligt motsatsförhållande mellan gäldenär och borgenär t.ex. när en 
fordran är tvistig, bör det enligt Advokatsamfundet alltjämt vara borgenärens ansträng-
ningar att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser som skall vägas in i prövningen och inte 
några andra faktorer i relationen mellan parterna.  
 
Förutsatt att en mer flexibel reglering kan godtas av löptiden för betalningsplanen (se 
nedan) har Advokatsamfundet ingen erinran mot den föreslagna förändringen av det 
kvalificerade insolvensrekvisitet i 4 § första stycket 1.  
 
Förkortad betalningsplan 
 

Beslut om skuldsanering utgör, vilket betonades i samband med införandet av skuld-
saneringslagen, ett allvarligt och långtgående ingrepp i parternas mellanhavanden2. En 
nedsättning eller avskrivning av borgenärens fordran mot dennes vilja skall vägas mot 
möjligheten till, och nyttan av, en ekonomisk rehabilitering av gäldenären.  
 
Löptiden för den betalningsplan, som skall fastställas vid skuldsanering, kan om den blir 
alltför kort ge negativa signaler med risk för försämrad betalningsmoral. Det gäller 
särskilt om betalningsplanen enligt skuldsaneringslagen får löptider som är kortare än 
                                                
1 prop1995/96:5 s 167 
2 prop 1993/94:123 s 84 



   

 

betalningsplaner som förekommer för normal rörelsefinansiering i näringslivet. Advokat-
samfundet betvivlar inte att det i vissa fall kan finnas behov av en förkortad löptid för 
betalningsplanen enligt skuldsaneringslagen. Betalningsplanens löptid bör emellertid 
bestämmas efter en prövning av omständigheterna i det individuella fallet. Lagtexten bör 
därför ge utrymme för större flexibilitet t.ex. genom att föreskriva att den betalningsplan, 
som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa under minst tre och högst fem år. 
Den föreslagna ändringen av kreditupplysningslagen får då justeras till att avse gallring 
senast den dag då fastställd betalningsplan löper ut.  
 
Ändringar i konkurslagen 
 

Advokatsamfundet avstyrker de föreslagna ändringarna i konkurslagen. Gränsdragningen 
mellan konkurs- och skuldsaneringsinstituten bör även fortsättningsvis upprätthållas.  
 
Utredarens förslag att konkursförvaltaren i redogörelsen enligt 7 kap. 17 § konkurslagen 
skall bedöma om gäldenären i en konkurs är kvalificerat insolvent, framstår som onödig 
eftersom en annan kvalificerad bedömare skall avgöra såväl den frågan som andra betyd-
ligt mer komplicerade rekvisit som ingår i skuldsaneringsförutsättningarna. I stället för att 
ålägga konkursförvaltaren en skyldighet att förmedla en bedömning av det kvalificerade 
insolvensrekvisitet bör övervägas om man inte i stället skulle lägga en uppgift på förval-
taren att informera konkursgäldenären om möjligheten att begära skuldsanering.  
 
En skuldsanering kan med fördel ske i anslutning till att en konkurs avslutas – särskilt om 
förslaget om en nedtoning av skuldernas ålder som särskilt rekvisit i skälighetsprövningen 
enligt skuldsaneringslagen genomförs. Gäldenären får en plattform för sitt saneringsarbete 
i den bouppteckning som upprättas inom ramen för konkursen och kan använda den 
utredning som i övrigt genomförs under konkursen. 
 
Även förslaget att förvaltaren i redogörelsen enligt 7 kap. 17 § konkurslagen skall 
redogöra för omständigheter som kan vara av betydelse för prövning av skuldsanerings-
förutsättningarna utgör onödigt dubbelarbete. Alla konkursgäldenärer som är fysiska 
personer söker inte skuldsanering. I denna del bör även beaktas att det kan finnas situa-
tioner under en konkurs där konkursgäldenären kan hamna i en motsatsställning till 
konkursförvaltaren och i vilka det kan finnas fog för de ställningstaganden som gäldenä-
ren gör. Samtidigt kan antas att den redogörelse som förvaltaren enligt förslaget skall avge 
kommer att få stor betydelse vid prövningen av skuldsaneringsärendet. Risken finns då att 
ett beroendeförhållande för gäldenären visavi förvaltaren skapas genom förslaget. Konse-
kvenserna av ett sådant beroendeförhållande behöver inte alltid vara önskvärda. 
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