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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Frågor med anledning av rapporten En mer rationell 
konkurshantering.  
 
En förvaltare ska förutom goda allmänna juridiska kunskaper även besitta 
företagsekonomiska insikter, kunskap om bokföring och redovisning samt kännedom om 
och vana vid affärsjuridiska spörsmål. Härutöver ska en förvaltare förfoga över en väl 
utvecklad kontorsorganisation. Mot bakgrund bland annat härav, men med beaktande av 
vissa redovisade synpunkter, lämnar Advokatsamfundet följande svar på av departementet 
den 7 april 2016 ställda frågor och föreslår att förvaltare också ska kunna tillföras vissa 
uppgifter samt avlastas vissa andra. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot att förvaltaren övertar vissa administrativa 
uppgifter från tingsrätten. Detta bidrar till att renodla den dömande verksamheten i 
domstolarna. Rimligheten av att kostnaden för detta flyttas från staten till berörda 
borgenärer i utdelningskonkurser, bör dock bli föremål för ytterligare utredning. 
 
Några praktiska hinder för förvaltaren att hålla sammanträden och förvara handlingar, 
torde inte föreligga. Inte heller att i motsvarande omfattning som i dag tillhandahålla 
handlingar på begäran till bland annat gäldenären och borgenärerna. Advokatsamfundet 
anser dock att det är olämpligt att dessa sammanträden är offentliga samt ser svårigheter 
med att förvaltarens handlingar i konkursärendet ska vara tillgängliga för allmänheten och 
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media. Detta bör lösas genom att handlingarna som ska vara offentliga tillställs 
konkursdomstolen på samma sätt som i dag. Advokatsekretessen påverkar således inte 
vilka uppgifter förvaltaren kan utföra, däremot kan allmänhetens tillgångar till handlingar 
begränsas om de endast finns tillgängliga hos förvaltaren. 
 
En förvaltare bör även kunna hantera frågor om bevakning av fordringar samt kring 
anmärkningsförfarandet.  
 
Obligatorisk edgång i tingsrätten bör som huvudregel kunna ersättas av ett skriftligt 
förfarande hos förvaltaren. Något offentligt sammanträde där gäldenären skriftligen 
bekräftar bouppteckningen hos förvaltaren, bör däremot inte hållas. I stället bör domstolen 
i samband med konkursbeslutet bestämma en tid inom vilken av gäldenären undertecknad 
bouppteckning av förvaltaren ska inges till tingsrätten. Själva undertecknandet bör ske vid 
en tidpunkt som förvaltaren bestämmer och som denne informerar gäldenären om. Samma 
förfarande bör tillämpas vid fakultativ edgång då denna medges. Om medgivande inte 
lämnas får i stället edgång ske vid sammanträde i tingsrätten, då även begäran om 
fakultativ edgång prövas av tingsrätten. I vissa andra situationer kan det även finnas 
anledning för tingsrätten att hålla edgångssammanträde. 
 
Utökade frågor och utredningar som bör göras 
 
De frågor som begärts svar på är begränsade för att få till stånd en mer rationell och 
kostnadseffektiv konkursförvaltning. Även om mindre ändringar är viktiga i sak är det 
även andra frågeställningar som ställning bör tas till som t.ex. domstolens totala roll under 
konkursen, arbetsfördelningen mellan Kronofogdemyndigheten och Tillsynsmyndigheten 
i konkurser, utdelning av mindre belopp enligt 11 kap. 13 a § konkurslagen, fråga om 
partsbyte vid överklagande av lönegarantibeslut enligt 29 § lönegarantilagen (1992:497), 
kungörelseregler samt ersättningsreglerna för Tillsynsmyndighetens i konkurser tillsyn 
enligt förordningen (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs. I korthet kommenteras vad 
som angetts nedan under särskild rubrik ”Övriga överväganden”. 
 
Vid ändring av regelsystemet rörande konkurs är det av största vikt att balansen mellan 
domstol, förvaltare och Tillsynsmyndigheten i konkurser upprätthålls. Det är av stor vikt 
att de ändringar som kan göras för att undvika dubbelarbete samt om möjligt effektivisera 
konkursförfarandet inte ändrar denna balans, särskilt med tanke på att 
Tillsynsmyndigheten i konkurser framfört att myndigheten kan ta över vissa av 
förvaltarens och domstolens uppgifter. Det senare skulle kunna leda till att myndigheten 
rörande egna åtgärder inte skulle kunna utöva tillsyn samt att myndigheten gentemot 
förvaltare skulle kunna inta en roll som utövare av disciplinär påföljd. Tillsyn över 
konkursförvaltning utövas av Kronofogdemyndigheten enligt 7 kap. 25 § konkurslagen. 
Kronofogdemyndighetens och Tillsynsmyndighetens i konkurser roll får av angivna skäl 
inte heller sammanblandas. Flera av de förslag som inte berörs i Justitiedepartementets 
översända promemoria, men som tas upp i den av Kronofogdemyndigheten och 
Domstolsverket upprättade rapporten, innebär en sammanblandning av roller som är högst 
olämplig. 



3 
 

 

Det finns ingen anledning till att ifrågasätta Tillsynsmyndighetens i konkurser 
ställningstagande till en gäldenärs s.k. beneficium enligt 3 kap. 6 § eller s.k. utslagsröst i 
fråga om två olika förvaltares förslag till förvaltningsåtgärd enligt 7 kap. 4 § andra stycket 
konkurslagen. Däremot finns anledning att starkt ifrågasätta om t.ex. Tillsynsmyndigheten 
i konkurser ska kunna fatta beslut i andra frågor i konkurs, som rör förvaltningen som 
sådan, t.ex. arvodesfrågor.  
 
De ändringar som kan komma att föreslås ska, av naturliga skäl, vara i harmoni med 
internationell rätt. Det är viktigt att ändrad svensk lagstiftning i största möjliga mån står i 
överensstämmelse med regleringen hos andra stater inom EU. Detta då ett ökande antal 
konkurser har internationella kopplingar. Någon avstämning i denna del har inte gjorts 
inför avgivande av detta yttrande.    
 
Frågeställningar som direkt berörs av promemorian 
 
Såvitt framgår av den angivna promemorian har förvaltare tidigare velat ha kvar det i 
domstol obligatoriska edgångssammanträdet. Något hinder mot att ett beedigande ska äga 
rum hos förvaltaren, med de kvalifikationer som denne ska ha, finns emellertid inte, dels 
då förvaltaren åtminstone i regel har en kontakt med konkursgäldenären eller dess 
ställföreträdare för att erhålla nödvändiga uppgifter till utredningen, dels då det med en 
ändrad straffbestämmelse för oriktiga uppgifter bör räcka med en skriftlig bekräftelse att 
en upprättad konkursboupptecknings uppgifter om tillgångar, skulder och 
räkenskapsmaterial såvitt känt är riktiga. För en avveckling av ett konkursbo bör således 
en bekräftelse ”på heder och samvete” eller liknande vara tillräcklig. 
 
En fråga som aktualiseras är om inte straffbestämmelsen för osant intygande för 
föreslagen skriftlig bekräftelse ska harmoniera med straffbestämmelsen för mened för den 
som avlägger ed inför rätten. Avläggande av ed bör straffrättsligt, för det fall en 
lagändring föreslås, jämställas med en skriftlig bekräftelse av de av förvaltare 
sammanställda uppgifterna. I annat fall blir straffbestämmelserna olika för det fall 
gäldenären eller någon av dess ställföreträdare inför förvaltaren inte vill göra någon 
skriftlig bekräftelse av sammanställda uppgifter, utan måste kallas till domstol för att 
avlägga ed. Det senare skulle kunna leda till att vid osäkerhet om uppgifters riktighet 
edgång annars mer blir regel än undantag. Ur effektivitetssynpunkt bör således 
straffvärdet vid en överträdelse vara detsamma oavsett på vilket sätt som 
bouppteckningens uppgifter har bekräftats.  
 
I samband med att tingsrätten fattar beslut om att försätta gäldenären i konkurs, bör 
domstolen även fastställa en tid inom vilken förvaltaren ska inge konkursbouppteckningen 
till tingsrätten. Samråd bör ske mellan domstol och förvaltare, då denna tidpunkt bestäms. 
Den bouppteckning som inges till domstolen ska vara egenhändigt undertecknad även av 
de personer som förvaltaren anser bör avlägga ed. 
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Som anges i rapporten ska det finnas en möjlighet att hålla edgångssammanträde inför 
domstol, men ska en effektivitet uppnås, bör detta endast ske i undantagsfall. De fall som 
t.ex. skulle kunna vara aktuella är om uppgifter inte lämnas av gäldenären eller dess 
ställföreträdare, om det bedöms vara sådana brister i uppgifterna att dessa av något skäl 
inte bör intygas genom endast en skriftlig bekräftelse eller att gäldenären eller dess 
ställföreträdare inte medverkar i utredningen utan att s.k. tvångsåtgärder begärs och till 
vilka domstol ska ta ställning. Det bör dock finnas en möjlighet för förvaltaren att begära 
edgång inför domstol även i andra situationer, då denne bedömer det vara lämpligt. Denna 
prövning ska göras av förvaltaren. 
 
De administrativa fördelarna med föreslagna ändringar är att förvaltaren inbesparas tid att 
inställa sig till edgångssammanträde i domstol och att domstolens resurser inte behöver tas 
i anspråk. Gäldenärens eller dess ställföreträdares ansvar för lämnade uppgifter i 
bouppteckningen kan inte anses vara mindre för att lämnade uppgifter bekräftas 
skriftligen i stället för vid ett edgångssammanträde. Det bör dock ankomma på förvaltaren 
att tydligt informera den som ska bekräfta bouppteckningens uppgifter om det straffansvar 
som kan följa av en osann bekräftelse. Förvaltaren bestämmer tid för sammanträde och 
plats för detta. 
 
I de fall där edgång kan bli aktuellt enligt reglerna i 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen 
om fakultativ edgång, bör även detta ske genom ett skriftligt undertecknande hos 
förvaltaren när den berörda personen frivilligt medger att beediga bouppteckningen. I 
övriga fall bör edgångsskyldigheten prövas av domstol vid ett edgångssammanträde. Om 
begäran om edgång bifalls, bör denna ske vid samma sammanträde.  
 
Bevakningsförfarande 
 
Beträffande bevakningsförfarande får rätten, enligt 9 kap. 1 § konkurslagen, efter 
framställning från förvaltaren, besluta om detta. Eftersom förvaltaren som huvudregel får 
anses vara bäst insatt i om ett bevakningsförfarande ska inledas eller inte, bör förvaltaren 
kunna ta över ansvaret för beslut om bevakningsförfarande och genomförande av detta 
med kungörelse och anmärkningsförfarande. För att borgenärer och gäldenären ska kunna 
göra anmärkning mot en inkommen bevakning enligt 9 kap. 9 § andra stycket 
konkurslagen, bör samtliga bevakande inklusive gäldenären eller dess ställföreträdare 
beredas möjlighet att få information om vilka bevakningar som gjorts och vilka 
anmärkningar mot gjorda bevakningar som förvaltaren gjort. Bevakningsförteckning och 
förvaltarens anmärkningsskrift, om sådan upprättats, ska tillställas domstolen och 
tillsynsmyndigheten och bör även tillställas de bevakande borgenärerna. Expediering kan 
lämpligen ske genom förvaltarens organisation. Kan en överenskommelse inte ingås om 
gjorda anmärkningar, bör frågan om att slutligen avgöra dessa hänskjutas till rätten. 
Underlag för således uppkomna tvister ska därför av förvaltaren översändas till 
domstolen. Det förhållandet att förvaltaren ska översända bevakningshandlingarna till 
domstolen innebär dels att de blir offentliga, dels att det framgår att de kommit in i rätt tid.  
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Detsamma gäller anmärkningsskrifterna. Misstanken om att en förvaltare i efterhand 
upprättat en anmärkningsskrift kan på så sätt även lätt motbevisas, då den finns tillgänglig 
hos domstolen. Tvistiga bevakningar bör hanteras i domstolen på samma sätt som i dag. 
Handlingarna finns då redan tillgängliga för domstolen. Bevakningsförfarandet förenklas 
genom föreslagen ändring, då domstolen inte behöver befatta sig med administration av 
uppgifter som förvaltaren till övervägande delen har. Onödigt dubbelarbete undviks 
dessutom. 
 
Handlingars offentlighet 
 
Vad gäller förvaring av dokument finns två förhållanden att särskilt påpeka. Det ena är att 
tillsynsmyndigheten och domstolen enligt konkurslagen ska tillställas handlingar, se 
7 kap. 15 § tredje stycket och 9 kap. 8 § fjärde stycket konkurslagen, varför det alltid finns 
ett s.k. offentligt arkiv av konkurshandlingar. Genom det senare stadgandet upprätthålls 
offentlighetsprincipen rörande handläggningen. Förvaltaren har härutöver enligt 7 kap. 9 § 
första stycket konkurslagen en skyldighet att till vissa berörda av konkursen att efter 
begäran lämna uppgifter. Därigenom kan berörda intressenter erhålla information, som 
förvaltaren är skyldig att lämna. Någon rättighet för allmänheten eller media att ta del av 
handlingar i konkursförvaltarens akt föreligger dock inte. Någon ändring på den punkten 
bör inte genomföras. Risk finns dessutom att en sådan möjlighet skulle strida mot den s.k. 
advokatsekretessen.  
 
Förvaltaren har, enligt vad som angetts ovan i 7 kap. 9 § första stycket konkurslagen, en 
skyldighet att lämna vissa berörda, rätten, borgenärer, granskningsmän, gäldenären eller 
dess ställföreträdare samt Tillsynsmyndigheten i konkurser vissa upplysningar. Någon 
skyldighet enligt 7 kap. 9 § andra stycket konkurslagen att lämna vissa uppgifter, t.ex. om 
vidtagen utredning om misstanke om brott eller anmälan därom, före det att den s.k. 
slutredovisningen avgetts, finns däremot inte.  
 
Övriga överväganden 
 
Vad som föreslås i rapporten är att domstol ska fatta beslut om konkurs, men därefter 
avsluta ärendet, vilket innebär att om fråga om edgång, anmärkning mot gjord bevakning 
och eventuellt andra frågor, som uppstår under förfarandet, ska bli föremål för ett helt nytt 
ärende. Det mest praktiska ur arbetssynpunkt torde vara att ett ärende öppnas med ett 
beslut om konkurs och att sedan konkursärendet ligger vilande hos rätten till dess att 
antingen någon fråga kommer upp, som kräver domstolens beslut under konkursen eller 
avslutas med beslut om fastställande av yrkat arvode och eventuellt utdelningsförslag. Om 
olika moment i en och samma konkurs ska handläggas i olika ärenden, kommer även 
möjligheterna att få överblick över hela förfarandet att försvåras för de berörda 
intressenterna och allmänheten. 
 
Vad gäller kronofogdemyndighetens roll kontra Tillsynsmyndigheten i konkurser, bör 
denna utredas. Uppgifter hos Kronofogdemyndigheten är till stor del offentliga. Den 
information som Tillsynsmyndigheten i konkurser erhåller, måste med den insyn som 
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erhålls i konkursförvaltning, till del vara sekretessbelagd. Uppgifter som ska behandlas 
med sekretess är t.ex. förvaltarens brottsutredande åtgärder, kommersiella överväganden 
m.m. Med den höranderegel som finns enligt 7 kap. 10 § konkurslagen är därför frågan 
om inte offentligheten av vissa uppgifter hos Tillsynsmyndigheten i konkurser i framtiden 
ska begränsas ytterligare. Uppgifter som en förvaltare enligt 7 kap. 9 § konkurslagen inte 
behöver lämna till en s.k. tredje man, ska en sådan person inte kunna erhålla från 
Tillsynsmyndigheten i konkurser. Ska Tillsynsmyndigheten i konkurser kunna vara en 
effektiv tillsynsorganisation, vilket borde ha varit den ursprungliga tanken med 
myndigheten, och balansen mellan aktörerna i förfarandet, domstol, förvaltare och tillsyn, 
upprätthållas, bör offentlighetsprincipen hos myndigheten begränsas.  
 
Utdelning ska enligt 11 kap. 13 a § konkurslagen inte ske för belopp understigande 
100 kronor. Detta belopp torde vara alldeles för lågt. Ett sätt att effektivisera förfarandet 
är att belopp understigande 500 kronor eller kanske snarare 1 000 kronor inte ska bli 
föremål för utdelning. 
 
Partsbytet vid överklagande enligt 29 § lönegarantilagen är inte arbetsbesparande, då det 
innebär att Tillsynsmyndigheten i konkurser ska sätta sig in i en fråga som förvaltare 
redan utrett och som förvaltaren är väl skickad att kunna handha även i rätten. Det finns 
bland förvaltare en uppfattning om att Tillsynsmyndigheten i konkurser är alltför välvilligt 
inställd till att ingå förlikningar i mål om lönegaranti, som noggrant utretts av förvaltare 
och vilka förlikningar, med den information som förvaltaren har, är till skada för staten i 
de fall en rättslig prövning över huvud taget inte kommer till stånd. Förvaltaren eller 
medarbetare på dennes advokatbyrå, torde dessutom vara väsentligt mer processvana än 
tjänstemännen på tillsynsmyndigheten. Denna fråga är av vikt att behandla liksom om den 
som överklagar ett lönegarantibeslut ska behöva betala ansökningsavgift för att få 
konkursförvaltarens beslut prövat av domstol. Även frågan om klagande 
lönegarantiborgenärs rättegångskostnadsansvar för motpartens rättegångskostnader och 
rätten till rättshjälp, bör utredas. 
 
Vad gäller kungörelse kan följande anges. Samhället går mot ett system med färre som 
läser papperstidningar och fler som söker information via internet och sociala medier. I 
många fall är en gäldenärs borgenärer spridda över landet och även utomlands. 
Kungörelser i ortspress bedöms därför inte vara en framtid för att nå ut till de som önskar 
information i en mer s.k. global värld. Kungörelse om konkurs bör av angivet skäl kunna 
införas enbart i Post- och Inrikes tidningar och under förutsättning att sådan kungörelse är 
offentlig på sätt att den är sökbar för envar, som den som vill erhålla information om 
eventuell konkurs eller beslut i anledning av ett förfarande.  
 
Tillsynsmyndighetens i konkurser standardiserade ersättning för tillsyn bör ses över. 
Regelverket kan vara arvodesdrivande för Tillsynsmyndigheten i konkurser om 
myndigheten snarare vill se höga förvaltararvoden än låga för att statskassan därigenom 
tillförs medel. Det kan dessutom vara så att den tillsyn som bedrivits i enskilt ärende, och 
inte minst mot bakgrund av att tillsynen kommer att bedrivas från endast sju kontor, 
kommer att överkompenseras, eftersom endast skrivbordsgranskning i de flesta fall 
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kommer att aktualiseras. En mer effektiv konkurshantering bör också i största möjliga 
utsträckning innebära att även gäldenärens borgenärers intressen tillgodoses genom en 
effektivare förvaltning. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


