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Remissyttrande 
 

Promemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås vissa ändringar av skuldsaneringsreglerna, mer specifikt skuldsanering för 
näringsidkare, för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s insolvensdirektiv. I promemorian behandlas 
även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i 
skuldsaneringsverksamheten. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2022. 

 

Företagarnas inställning 

Företagarna har inga invändningar mot förslagen. 

Dock instämmer Företagarna inte i promemorians slutsats att Sverige lever upp till direktivets krav 
om verktyg för så kallad tidig varning vad avser skuldsanering. I promemorian (s. 64) anges följande 
funktioner som motsvarande de verktyg som direktivet anger: kommuners skyldighet enligt 
socialtjänstlagen att erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer, Konsumentverkets 
stöd till kommuner för denna rådgivning, Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över 
socialtjänsten, Konsumentverkets allmänna information om budget- och skuldfrågor och vilken hjälp 
som finns för skuldsatta, samt Kronofogdemyndighetens skyldighet att lämna upplysningar om F-
skuldsanering till svårt skuldsatta företagare och deras närstående.  

I direktivets artikel 3.3 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att gäldenärer har tillgång till 
”relevant och aktuell information om tillgången till verktyg för tidig varning”. Dessa verktyg definieras 
i artikel 3.1 som sådana som ”kan upptäcka omständigheter som kan medföra en sannolikhet för 
insolvens och som kan signalera till dem [gäldenärerna] att det finns behov av att agera utan 
dröjsmål”.  

Enligt vår mening är de kommun- och myndighetsfunktioner som anges inte ägnade att fånga upp fall 
av ökande skuldsättning på ett tidigt stadium, på så sätt som anges i direktivet. De har inte heller den 
proaktiva och i vissa fall uppsökande funktion som system för tidig varning i andra europeiska länder 
har haft.1 

 
1 Se SOU 2021:12, s. 194 ff. 
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Företagarna anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare insatser och verktyg som är 
lämpliga för att förbättra tidig varning-verksamheten avseende skuldsanering. 
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