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Betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU
2016:72) (N2016/06470/FF)

Sammanfattning

Bolagsverket är generellt sett positivt till utredningens idéer och förslag kring
entreprenörskap och innovation.
Bolagsverket är för utredningens förslag om en effektivare utformning av
informationsinsatser av olika slag. Bolagsverket avser därför att utöka och förbättra sådan
information som kan underlätta för företagare och företagsamheten i Sverige, t.ex. vad
gäller information om företagsrekonstruktion.
Bolagsverket är också positivt till utredningens förslag om en fortsatt utveckling av
verksamt.se och önskar gärna ett uppdrag tillsammans med Tillväxtverket att utveckla en
mer heltäckande digital plattform.
Bolagsverket har ingenting att erinra mot utredningens konkreta förslag gällande införandet
av bestämmelser om separat ackord. Om EU:s reviderade insolvensförordning 848/2015
ska omfatta separat ackord önskar dock Bolagsverket en annan lagteknisk lösning.
Bolagsverket vill i den delen hänvisa till synpunkterna nedan under Del 2, 1
Författningsförslag och 8.2 Separat ackord samt till verkets remissvar över betänkandet
EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17.

Del 1
2.3.5 Regelbörda och entreprenörskap

Bolagsverket instämmer med utredningen att enkla, tydliga och ändamålsenliga regler
underlättar för de som funderar på att starta företag. I sammanhanget kan nämnas att
Bolagsverket har fått ett uppdrag från regeringen att medverka i ett pilotprojekt från EU
”En uppgift en gång”. Projektet utgår från principen om en uppgift en gång och inriktas
mot gränsöverskridande digitalt informationsutbyte av data om företag mellan myndigheter
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inom EU. Bolagsverket ska även följa upp realiseringen av nyttor för svenska företag till
följd av projektet.
Bolagsverket ställer sig positivt till utredningens förslag om att effektivisera utformningen
av informationsinsatserna. Det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamt.se och
utöka med fler digitala tjänster bidrar förhoppningsvis till att underlätta för företag och
blivande företagare.
6.5.1 Samordning mellan nationella aktörer

Bolagsverket instämmer med utredningen att en bra samordning mellan olika involverade
aktörer är en förutsättning för att underlätta för de som t.ex. avser att starta företag. I
myndighetssamarbetet Starta och driva företag arbetar Bolagsverket, Tillväxtverket,
Skatteverket med flera myndigheter tillsammans och tillhandahåller bland annat
verksamt.se. Bolagsverket ser gärna att det samarbetet utökas och inkluderar fler
myndigheter såsom Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten. Ett ökat samarbete
mellan myndigheterna bör underlätta för företag och företagare genom att både
information och service förbättras.
6.8.3 Övriga insatser för att främja entreprenörskap och innovation

Utveckla verksamt.se
Bolagsverket ställer sig positivt till utredningens förslag att ge Bolagsverket och
Tillväxtverket ett uppdrag samt förstärkta resurser för att utveckla en mer heltäckande
digital plattform med fler funktioner baserad på verksamt.se. Detta för att främja företag
och företagande genom tillhandahållande av fler digitala tjänster samt genom att bredda
och fördjupa information.
Del 2
1 Författningsförslag

1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
11 kap. 20 §
Bolagsverket förutsätter, i linje med regeringens strategi Digitalt först, att domstolarna
underrättar Bolagsverket digitalt om beslut om separat ackord. Verket anser vidare att
domstolarna, förutom underrättelsen till föreningsregistret, också måste underrätta de
enligt art. 24 i den reviderade insolvensförordningen inrättade insolvensregistren om beslut
om separat ackord, vilket verket också förutsätter kommer att ske digitalt.
1.14 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
25 kap. 48 §
Bolagsverket förutsätter, i linje med regeringens strategi Digitalt först, att domstolarna
underrättar Bolagsverket digitalt om beslut om separat ackord. Verket anser vidare att
domstolarna, förutom underrättelsen till aktiebolagsregistret, också måste underrätta de
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enligt art. 24 i den reviderade insolvensförordningen inrättade insolvensregistren om beslut
om separat ackord, vilket verket också förutsätter kommer att ske digitalt.
1.17 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion
3§
Bestämmelsen anger till vilka ett beslut om företagsrekonstruktion och ett beslut om
separat ackord ska sändas. Bolagsverket anser att den eller de som ska föra
insolvensregistren i Sverige i enlighet med den reviderade insolvensförordningen också ska
underrättas om sådana beslut. Verket förutsätter även här att sådana underrättelser kommer
att ske digitalt. En sådan underrättelse ska innehålla åtminstone de uppgifter som räknas
upp i art. 24.2 i den nämnda EU-förordningen 848/2015.
8.2 Separat ackord

Enligt Bolagsverkets uppfattning kan samtliga näringsdrivande företagsformer omfattas av
bestämmelserna om separat ackord, således även enskilda näringsidkare. Det bör därför
inte vara tillräckligt att enbart lägga till underrättelseskyldighet i lagen om ekonomiska
föreningar och i aktiebolagslagen. Förutom att ändringar också bör ske i de författningar
som reglerar europakooperativ (som är en form av ekonomisk förening) och europabolag
(som är att anse som ett publikt aktiebolag) så bör, menar verket, ändringar även ske i fler
lagar, bl.a. i handelsregisterlagen (som omfattar t.ex. handelsbolag och enskilda
näringsidkare).
Beslut om separat ackord bör, anser Bolagsverket, registreras i ett separat insolvensregister,
om separat ackord ska omfattas av den reviderade insolvensförordningen. Det bör i så fall
inte vara tillräckligt att separat ackord bara registreras i de företags- och föreningsregister
som Bolagsverket är ansvarig myndighet för. Bolagsverket är av den uppfattningen att
underrättelse i så fall också ska skickas till det inrättade insolvensregistret som omfattar
företagsrekonstruktioner och separata ackord.
Om det blir så att förfarandet separat ackord ska omfattas av den reviderade
insolvensförordningen kommer art. 24 att gälla vilket innebär att ett beslut om separat
ackord ska innehålla, som Bolagsverket uppfattar saken, fler uppgifter än vad som nu
föreslagits i lagen om företagsrekonstruktion. Beslutet med dessa uppgifter ska antecknas i
ett insolvensregister och ska offentliggöras. Det måste innebära, anser Bolagsverket, att
insolvensregistren måste få en underrättelse om beslutet gällande separat ackord.
Underrättelseskyldigheten bör vara författningsreglerad, jfr vad som sägs i betänkandet
SOU 2016:17 på s. 156 där den utredningen konstaterar att de ansvariga
registermyndigheterna måste få underrättelse om beslut om insolvens för att på så sätt
kunna anteckna uppgifterna i insolvensregistren.
9.1 Ikraftträdande

Bolagsverket anser att den föreslagna ikraftträdandetidpunkten möjligen är något
optimistisk. En alternativ ikraftträdandetidpunkt skulle i stället kunna vara den tidpunkt
som gäller beträffande reglerna om inrättande av insolvensregister, som är den 26 juni
2018.
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Övriga kommentarer

Bolagsverket vill för övrigt nämna att verket bedriver ett kontinuerligt arbete med att utöka
och förbättra de digitala tjänsterna och informationen, allt för att underlätta för företagare
och företagsamheten. En del i det arbetet är att göra informationen både mer överskådlig
och mer lättillgänglig. Utredningen framställer ett konkret önskemål till involverade aktörer
att förbättra informationen om företagsrekonstruktion. Med anledning av det avser
Bolagsverket att se över och förbättra den information som verket har om
företagsrekonstruktion.
Avslutningsvis utgår Bolagsverket från att kommunikationen mellan involverade
myndigheter är digital för att möjliggöra helt automatiserade överföringar av den
information och de underrättelser som ska skickas till både företags- och föreningsregistren
samt de framtida insolvensregistren. Detta eftersom alla involverade myndigheter omfattas
av regeringens krav på och önskan om en generell digitalisering inom det offentliga Sverige.
För Bolagsverkets del gör sig detta dessutom gällande i verkets regleringsbrev där det
framgår att digitala tjänster ska vara förstahandsvalet.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. I det slutliga arbetet
har deltagit chefsjuristen Peter Källenfors, avdelningschefen Helene Lindqvist,
enhetschefen Lena Munther och utredaren Daniel Sjöberg. Föredragande har varit
avdelningsjuristerna Elisabeth Lagerqvist, Lena Göransson Norrsjö och Johanna Sahlman.
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