LEDARE
Nu är hösten åter här och vi har mycket spännande att se fram emot
på insolvensrättens område de närmast kommande åren. EU:s direktiv 2019/1023 om förebyggande rekonstruktion, skuldavskrivning och
åtgärder för effektivisering av förfarandena rörande rekonstruktion,
konkurs och skuldsanering (”rekonstruktionsdirektivet”) trädde i kraft
den 16 juli 2019. Medlemsstaterna har därefter princip två år på sig att
genomföra det i nationell lagstiftning. För svensk del kommer troligen
en offentlig utredning att bli tillsatt med ett sådant uppdrag. Det är
också sannolikt att det kommer ett direktiv från något departement
om att även utredningen också ska göra andra behövliga förändringar
och förbättringar av i första hand svensk rekonstruktionslagstiftning.
Det ska bli intressant att lagen företagsrekonstruktion åter igen ska bli
föremål för utredning. Då kanske Entreprenörsutredningen, i Statens
offentliga utredningar från Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) från Näringsdepartementet, kommer till nytta
för lagstiftningsarbetet. Utöver detta så har det införts ett insolvensregister. Det var genom EU-förordningen 2015 som alla medlemsstater
inom EU ska införa ett eller flera insolvensregister. Insolvensregistren
i Sverige var på plats den 1 juni 2019 och de innehåller information
för det första om konkurs beträffande fysiska och juridiska personer.
För det andra ska det lämnas information om företagsrekonstruktion
och för det tredje skuldsanering och F-skuldsanering. Bolagsverket
för registren över konkurs beträffande fysiska och juridiska personer
samt registret över företagsrekonstruktion. Kronofogden för register
över skuldsanering och F-skuldsanering. Informationen i ovanstående insolvensregister ska från och med den 20 juni 2021 kopplas
samman elektroniskt i den europeiska e-juridikportalen. Informationen i registren hos de olika medlemsstaterna kommer då att finnas
samlat och bli sökbara för intressenter i samtliga medlemsstater. Det
förbättrar i sin tur möjligheterna för borgenärer och domstolar att få
del av relevant information och förhindrar att parallella insolvensförfaranden inleds samtidigt i olika medlemsstater. Det har hittills inte
funnits någon statistikförande producent rörande antalet företagsre-

konstruktioner så jag ser det som mycket välkommet att vi nu kan
få aktuella siffor för detta.
Utöver detta har det väckts frågor om kommuner ska kunna
bli föremål för rekonstruktion. Det saknas en sådan lagstiftning i
svensk rätt. I USA infördes en sådan lagstiftning på 1930-talet i 9
kap. Bankruptcy Code. Kapitel 9 är ett konkursförfarande som ger
finansiellt nödställda kommuner en möjlighet att skapa en återbetalningsplan mellan kommunen och dess borgenärer för att lösa de
utestående skulderna. Kommuner är enligt definitionen i kapitel 9,
en mängd olika statliga enheter som städer, län, kommuner, skattedistrikt och skoldistrikt. Konkursdomstolens roll i kapitel 9-förfaranden är begränsad och fokuserar i princip på att godkänna en plan
för skuldminskning samt att övervaka genomförandet av planen.
Endast kommuner kan ansöka om kapitel 9. En ansökan från en
borgenär är utesluten. Det finns fyra andra behörighetskrav för
kapitel 9 som anges i artikel 109 c i Bankruptcy Code är att:
• kommunen måste ha särskild behörighet att ansöka om kapitel
9 enligt statlig lag
• kommunen måste vara insolvent

• kommunen måste vilja genomföra en plan för att anpassa sina
skulder, och

• kommunen måste få till stånd en överenskommelse mellan majoriteten av vissa typer av borgenärer eller om inget avtal har
kommit tillstånd för i bevis att ett försök att till förhandling.

Innan en kommun kan ansöka om kapitel 9 måste den ha gjort
försök att förhandla med sina borgenärer. Syftet med kapitel 9 är
att bl.a. att förhandla fram en återbetalningsplan mellan kommunen och dess borgenärer. En återbetalningsplan kan bl.a. inkludera
att sänka räntesatsen för utestående skulder, förlänga löptiden och
tidslinjen för återbetalningarna samt möjligheter till nya lån. Hela
processen kan pågå från några månader till några år.
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