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REMISSYTTRANDE
Promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)
Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag om införandet av ett mer
effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande.
Förbundet ställer sig särskilt positivt till förslaget om en förändrad rollfördelning mellan
domstolen, konkursförvaltaren och tillsynsmyndigheten. Trots att det utökade ansvaret för
konkursförvaltaren innebär en ökad kostnad för borgenären innebär det en betydande
effektivitetsvinst för förfarandet. Att det obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätt
föreslås ersättas med ett skriftligt förfarande lett av konkursförvaltaren innebär att
förfarandet kan förväntas bli mer effektivt.
Det anges i förslaget att beslutsbehörigheten i anståndsfrågan föreslås flyttas från
tingsrätten till tillsynsmyndigheten. Förbundet instämmer i utredarens slutsats att själva
prövningen av anståndsbegäran får anses vara av en enkel och icke-judiciell natur, vilket
medför att det inte finns något behov av att en sådan begäran handläggs av domstolen.
I promemorian föreslås att en förskottsbetalad fordran ska anses vara bevakad i konkursen
utan att borgenären på egen hand behöver bevaka den. Förbundet välkomnar det nya
förslaget som innebär att det inte längre kommer finnas en risk för att en förskottsbetalad
fordran undantas från utdelning eller att det leder till onödiga kostnader, med anledning av
att borgenären inte har uppfyllt sin bevakningsskyldighet.
Förbundet ställer sig bakom förslaget om den utökade elektroniska hanteringen av olika
delar av konkursförfarandet. Förslaget innebär att ansökningar om företagsrekonstruktioner
och konkurser, med därtill hörande bouppteckningsbekräftelser samt underrättelser ska
kunna hanteras elektroniskt. Den här föreslagna digitaliseringen av delar av förfarandet står
även i linje med övrig utveckling inom offentliga myndigheter, däribland exempelvis det
pågående arbetet inom Domstolsverket att digitalisera mål- och ärendehanteringen. I
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Domstolsverkets verksamhetsplan för 2020-2022 framgår att införandet av digitala
processer innebär att det skapas förutsättningar för en högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten. Dessa slutsatser är även aktuella för de fördelar som digitaliseringen kan
innebära för konkursförfarandet. Samtidigt som det nya förslaget är ett steg framåt mot
införandet av en papperslös hantering som innebär en minskad kostnad bidrar det även till
ett större miljömässigt ansvarstagande.
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