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Bastjänst för konkursinformation - behovsanalys
Sammanfattning
Beskrivning av problem och behov
Idag skickas konkursinformation från 48 tingsrätter skickas till Kronofogden,
Bolagsverket och andra myndigheter via brev eller e-post. Det är ett problem att
informationen inte förs över maskin-till-maskin från källan. Brev kan komma bort
på vägen och det kan bli fel vid manuell registrering vilket medför brister i
registerkvaliteten. Det kan i förlängningen leda till fel beslut och rättsförluster.
De flesta aktörerna har i sin operativa verksamhet behov av grunddata när det
gäller konkursinformation. Många har även behov av motsvarande information
när det gäller företagsrekonstruktioner och skuldsanering. Idag hämtas
informationen från Bolagsverket eller ett kreditupplysningsföretag, via manuell
kontroll i Post och Inrikes Tidningar eller via filöverföring.
Vissa aktörer är nöjda med den tjänst de har idag och ser inget behov av utökad
information. Andra söker fram och registrerar informationen manuellt och har
uttryckt ett starkt önskemål om att kunna få tillgång till informationen på ett
enklare och mer effektivt sätt.
Aktiviteter som pågår inom området
EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17, föreslår att
Bolagsverket ska äga och förvalta ett kommande nationellt insolvensregister från
den 26 juni 2018. Ett alternativ kan vara att utveckla en bastjänst för
konkursinformation i samband med utveckling av ett nationellt insolvensregister
om det medför synergieffekter.
Övergripande lösningsförslag
Bastjänsten ska skicka över/tillhandahålla informationen maskin-till-maskin i
operativa ärenden. Det övergripande lösningsförslag som har tagits fram
innehåller enbart den konkursinformation som har definierats som grunddata.
Målgrupp
Målgrupp för bastjänsten är i första hand myndigheter, kommuner och landsting.
En bastjänst skulle även kunna leverera information till organisationer och
företag, t ex banker och kreditupplysningsföretag.
Förväntade effekter
De största effekterna med en bastjänst för konkursinformation är högre
rättssäkerhet och effektivare handläggning. Högre registerkvalitet och frigjord
arbetstid blir följden när manuellt dubbelarbete ersätts med elektronisk överföring
av information från källan. Vår bedömning är att digitalisering av
informationsutbyte kopplat till konkursinformation bidrar till målen med

4(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

Datum

2016-11-21

regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning. Det gäller
särskilt målet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Rekommendation
Kronofogden har efter samråd med Bolagsverket kommit fram till att en förstudie
bör tillsättas för att närmare utreda alternativa tekniska lösningar och olika legala
möjligheter när det gäller en bastjänst för konkursinformation.
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Inledning

1.1

Bakgrund

Datum

2016-11-21

I eSams verksamhetsinriktning ligger att genomföra en behovsanalys om en
(sammansatt) bastjänst för konkursinformation. Med bastjänst menas en ITbaserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller
information eller utför informationsbearbetning.
Kronofogden har tackat ja till att genomföra en första behovsinventering när det
gäller en bastjänst för konkursinformation. I arbetsgruppen har ingått Anna
Thelander, Cecilia Lindqvist och Per Jännebring. Under hösten har Kronofogden
samverkat med Bolagsverket i vissa frågor, där Mary Norell, Mattias Ekhem,
Kerstin Edman, Christina Andersson och Camilla Bäckman lämnat synpunkter
och material till nulägesanalys och intressentanalys. Avstämning av behov och
tänkt lösningsförslag har även genomförts med referensgruppen som bestått av
representanter från Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Lantmäteriet. Ingen avstämning har genomförts med Domstolsverket eller
tingsrätterna.
Slutrapport ska presenteras vid eSams styrgruppsmöte den 1 december 2016.
1.2

Syfte

Syftet är att kunna lämna en rekommendation till eSams styrgrupp om att gå
vidare alternativt inte gå vidare med en förstudie för att ta fram en
förvaltningsgemensam bastjänst för konkursinformation.
1.3

Kartläggning och informationsinhämtning

Kartläggning av nuläge och förändringsbehov har gjorts utifrån publicerade
rapporter i ämnet, dialog med några berörda aktörer och studier av elektroniska
tjänster för myndigheter, företag och organisationer samt privatpersoner. Ett
frågeformulär har också skickats ut till myndigheter, företagsföreningar, banker
och andra organisationer.
Bolagsverket har gjort sammanställningar över de tjänster man har idag och de
kundönskemål som kommit in till Bolagsverket genom åren. Därutöver har det
genomförts dialoger med representanter för referensgruppen utifrån tänkt
lösningsförslag och effektkedja.
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Vad är en konkurs?

Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala
dem under en längre period, ska personen försättas i konkurs, det gäller såväl
privatpersoner, företag, stiftelser som föreningar. Den som har försatts i konkurs
kallas (konkurs-)gäldenär och den som har någonting att fordra av gäldenären
kallas borgenär. En konkurs innebär att konkursgäldenärens tillgångar tas om
hand och används för att betala av på dennes skulder.
Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.
Beslutet om konkurs kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och innehåller
bland annat information om:
 konkursgäldenären
 datum för beslut
 tingsrätt
 information om konkursförvaltaren
 kallelse till edgångssammanträde
 tillsynsmyndighet
Förvaltaren ska bland annat säga upp personal och besluta om statlig lönegaranti
samt ta hand om gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning
över gäldenärens tillgångar och skulder (bouppteckning). Kronofogden har i
egenskap av tillsynsmyndighet tillsyn över förvaltarens handläggning av
konkursen.
Under konkursen säljs gäldenärens egendom och pengarna fördelas mellan
borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för
konkursen har betalats. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på
vem gäldenären är skyldig pengar och borgenärer kan anmäla sina fordringar till
förvaltaren.
Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även fordringsägare som
inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt,
kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att
borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten, vilket de annars alltså
inte behöver göra. Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande kungörs det
bland annat i vissa dagstidningar. I kungörelsen anges också när bevakningarna
senast bör göras.
En konkurs kan bli upphävd av högre rätt eller avslutas med eller utan överskott.
1.5

Varför är konkursinformation viktig?

Konkursinformation är bland annat viktig för ett väl fungerande kreditsamhälle.
Nedan följer några exempel på vad informationen används till hos olika aktörer.
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Både privata och offentliga aktörer behöver snabbt får kännedom om att en kund
försatts i konkurs. Genom att stoppa leveranser kan de förhindra/minska
kommande förluster. Motsvarande gäller till exempel vid en upphandling då det är
viktigt att inte gå vidare med en kandidat/leverantör som har försatts i konkurs.
Banker och kreditinstitut behöver snabbt information om konkurser för att stoppa
fortsatt utlåning och frysa checkkrediter. Även vanliga bankkonton måste stoppas
då det från konkursdagen endast är förvaltaren som har rätt att förfoga över
innestående belopp.
För Skatteverket utgör konkursinformationen bland annat underlag till
avregistrering av F-skatt och mervärdesskatt när det gäller konkursgäldenären
liksom avregistrering av denne som arbetsgivare. Utbetalningar när det gäller
ROT och RUT, återbetalning av mervärdesskatt och överskott på skattekontot ska
betalas till konkursboet i stället för till gäldenären.
Att någon försätts i konkurs utgör hinder för verkställighet hos Kronofogden och
inga verkställighetsåtgärder ska vidtas mot gäldenären. Det är viktigt att
informationen kommer fram snabbt så att pågående åtgärder som till exempel
löneutmätning eller annan utmätning av tillgångar upphör. Om utmätning ändå
sker och Kronofogden betalar ut medel sker det enbart till de borgenärer som
ansökt om verkställighet och andra borgenärer missgynnas.
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket gör arbetsgivarkontroller innan de
fattar beslut i olika ärenden. Om de inte nåtts av informationen att en arbetsgivare
har försatts i konkurs kan det resultera i felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemet eller felaktiga uppehållstillstånd. Även för Försäkringskassan
kan tillgång till konkursinformation hindra felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemet.
För Lantmäteriet är det viktigt att ha tillgång till konkursinformationen i samband
med fastighetsöverlåtelser så att det är behörig person (konkursförvaltaren) som
undertecknat köpeavtal och/eller köpebrev. Motsvarande gäller för tomträtter och
även bostadsrättsföreningar behöver ha tillgång till konkursinformation vid
överlåtelse av bostadsrätter.
Att privatpersoner, företag och andra associationsformer får kännedom om att
någon försatt i konkurs är viktigt för att de ska kunna anmäla och bevaka sina
fordringar i konkursen. Både fordrans storlek och eventuell förmånsrätt måste bli
rätt för att borgenärerna ska få den utdelning de har rätt till när konkursen
avslutas. Om en fordran inte finns upptagen i en bouppteckning eller
bevakningsförteckning blir konsekvensen att borgenären inte får någon utdelning.
Självklart är det lika viktigt med snabb information om att en konkurs har
upphävts eftersom både rådighet, rättigheter och skyldigheter då återgår till den
juridiska eller fysiska person som hade försatts i konkurs.

8(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

2

Identifierat behov

2.1

Nulägesanalys

2.1.1

Informationsanalys

Datum
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Vi har valt att dela upp konkursinformation i grunddata och annan information.
Grunddata

Som grunddata definieras den information som publiceras om en konkurs i PoIT,
se bilaga 1. Av konkursförordningens 10 § framgår vilken information som ska
kungöras, se bilaga 2.
Förutom inledande av konkurs betraktas även liknande information som
grunddata. Det kan bland annat vara att konkursförvaltare entledigats, utseende av
ny konkursförvaltare, inledande av bevakningsförfarande, beslut om att upphäva
konkurs samt beslut om att avsluta en konkurs med eller utan överskott.
Annan information

Annan information finns i handlingar i domstolarnas konkursakter och
Kronofogdens tillsynsakter. Handlingarna är fysiska eller digitala (vanligen Pdf)
där informationen idag är ostrukturerad och inte går att söka fram maskinellt.
2.1.2

Informationsägare och registeransvariga

Informationsägare till grunddata är de 48 tingsrätterna eftersom det är de som
fattar konkursbesluten. Det är tingsrätternas databaser som är informationskälla
eftersom dessa innehåller samtliga grunddata. Alla tingsrätter använder samma
IT-stöd, Vera, som förvaltas av Domstolsverket. Av konkursförordningens 12 –
14 §§ framgår vilka underrättelser om konkurs med mera som de olika
tingsrätterna ska skicka ut, se bilaga 3.
Bolagsverket ansvarar för registrering av bland annat konkursinformation i PoIT
och olika register. Bolagsverket har i sina register grunddata/konkursinformation
när det gäller aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar,
dödsbon, fysiska personer och utländska bolag.1 Bolagsverket utfärdar vid
förfrågan konkursfrihetsbevis och konkursbevis utifrån information i dessa
register. Se vidare i Hantering av konkurser och rekonstruktioner hos
Bolagsverket, bilaga 4. Det förekommer att kungörelse i PoIT görs en vecka eller
senare efter att konkursbeslutet fattats.
Länsstyrelserna har i sina register grunddata/konkursinformation när det gäller
stiftelser.
1

Bolagsregistret, Handelsregistret, Konkursregistret (enskilda och dödsbon).
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Det finns idag inget sammanhållet register när det gäller t ex ideella föreningar
som innehåller konkursinformation för dessa associationsformer.
Kronofogden levererar skuldutdrag till Skatteverket och kreditupplysningsföretag,
i förekommande fall innehåller dessa skuldutdrag viss konkursinformation.
Tingsrätterna skickar konkursinformation till Bolagsverket och övriga aktörer via
brev eller e-post. Bolagsverket och övriga aktörer registrerar informationen
manuellt i sina register och ärendehanteringssystem. När det gäller kungörelser i
PoIT skickar de flesta tingsrätterna information till Bolagsverket via XML-fil,
andra tingsrätter använder Bolagsverkets webbformulär. Av figuren nedan ges en
förenklad process över informationsflödet för konkursinformation. Ett mer
detaljerat flödesschema återfinns i bilaga 5.
Process informationsflöde för konkursinformation, nuläge

Risker med dagens informationsöverföring mellan myndigheterna är bland annat
att brev inte kommer fram, kommer fram för sent eller det sker misstag vid
manuell registrering. I de fall det inte finns korrekt information fattas fel beslut.
Användarna erbjuds idag tillgång till grunddata av ett antal leverantörer som har
en eller flera informationstjänster. Exempel på leverantörer av informationstjänster som innehåller konkursinformation finns i bilaga 6. Bolagsverket har tagit
fram en sammanställning över sina informationstjänster, se bilaga 12.
2.1.3

Intressentanalys

Vi har skickat ut ett frågeformulär till 42 aktörer med frågor om de har behov av
grunddata eller annan konkursinformation idag, hur de får tillgång till
informationen, om de är nöjda med tjänsten och om de tror att de kommer att ha
behov av annan information i framtiden. Frågeformuläret och sammanställning av
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de 21 svar vi fått in finns i bilaga 7. Följande kommentarer fanns att läsa i de svar
som kom in:
”Behov av annan information, t ex målnummer, avslutad konkurs och upphävt
konkursbeslut.”
”Viktigt med snabb information vid konkurs, så inte en upphandling hinner för
långt”.
”Manuell hantering, så det tar mycket tid. Upplevs som omständligt och ganska
tidskrävande att vi på grund av att vi inte har någon tjänst måste gå omväg via
kontakt med andra myndigheter.”
”Utredarna får själva upptäcka detta via ex.vis allabolag.se, merinfo etc. där det
framgår att konkurs är inledd. Man får alltså ingen uppgift direkt i dagsläget,
såvida inte konkursförvaltaren kontaktar myndigheten.”
”I de flesta fall så är det basinformation som inhämtas men det finns även behov
av ytterligare information om t ex tidpunkten när konkursen avslutades och även
ev. byte av konkursförvaltare och tidpunkten för det.”
”Det fungerar bra men t ex UC kostar pengar för oss idag. Hade det gått att få
informationen från t ex Bolagsverket direkt hade det varit mer kostnadseffektivt.”
”En allmän reflektion så upplevs det som konstigt att gå vägen via InfoTorg för
att få informationen. När vår funktion byggdes för att kontrollera arbetsgivare så
var detta dock den bästa framkomliga vägen. Det är ju inte bara
konkursinformation som vi hämtar till denna funktion. Hade det funnits en
bastjänst så tror jag dock att vi hade valt denna i stället. Vid en
snabbrundfrågning så har några av våra stödfunktioner visat intresse för en
bastjänst för konkursinformation.”
”Vi har även motsvarande behov av information gällande
företagsrekonstruktioner. Vi läser in konkursfiler via en inloggning på
Skatteverkets hemsida. Det sker dagligen.”
”Underskott (konkurs), Överskott (konkurs), Beslutad (konkurs), Upphävd
(konkurs), Ändringstyper (konkurs), Diverse datumfält (konkurs), Likvidation,
Rekonstruktion. Daglig filöverföring från tredje part.”
”I vår rutin gör vi en slagning mot Alla bolag. Rutinen fungerar bra men den är
manuell. Generellt i alla våra rutiner utreder vi om det går att automatisera eller
effektivisera på annat sätt.”
Utöver frågeformuläret har vi även genomfört dialoger om bastjänst för
konkursinformation med Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet och
Arbetsförmedlingen och diskuterat hur förslaget förhåller sig till deras behov.
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Försäkringskassan: Manuella slagningar av konkurser varje dag utifrån
information i PoIT. Informationen används främst inom fordringsindrivningen
men även andra verksamhetsgrenar har ibland behov av dessa uppgifter. Förutom
beslut om konkurs är det även viktigt med information om den upphävs eller när
den avslutas. Om även skuldsanering finns med i en kommande bastjänst blir
nyttan desto större eftersom även dessa slås manuellt varje dag. Ur ett
handläggarperspektiv ser man gärna en anslutning till bastjänsten så fort som
möjligt.
Skatteverket: Idag hämtas information elektroniskt från Kronofogden och
Bolagsverket. Det händer då och då att uppgifterna inte stämmer överens och då
skickas signal om detta till båda myndigheterna. Det är viktigt att även
information om upphävda och avslutade konkurser finns med och Skatteverket
behöver även grunddata om företagsrekonstruktioner och skuldsanering.
Borgenärsfunktionen har störst behov av informationen men även andra delar av
myndigheten behöver tillgång till uppgifterna. Uppgifterna hämtas in till
Basregistret och därifrån förs de vidare elektroniskt till de verksamhetsstöd som
behöver informationen. Skatteverket är positiva till en bastjänst för
konkursinformation och skulle ansluta sig så fort som möjligt.
Lantmäteriet: Behov av konkursinformation finns med det är bara intressant i de
fall det finns information om fastighetsbeteckning eller tomträttsbeteckning. De
får idag underrättelse direkt från tingsrätten där uppgift om innehav av fastighet
och/eller tomträtt framgår. Det händer dock att de inte får information om att en
konkurs är upphävd. Enligt Jordabalkens regler måste de ta emot informationen
per brev från behörig myndighet och det finns idag ingen möjlighet att ta emot
informationen elektroniskt. Lantmäteriet har lämnat in ett förslag om lagändring
och hoppas att de får emot information elektroniskt i framtiden. Lantmäteriet har
inte legala förutsättningar att ansluta sig till bastjänsten idag och de har ingen
nytta av konkursinformationen om den inte är kopplad till en fastighet eller
tomträtt.
Arbetsförmedlingen: Konkursinformation köps idag från en privat aktör och förs
över elektroniskt till ett verksamhetsstöd. Informationen läggs in manuellt i övriga
system när det behövs. När det gäller avslutade konkurser behöver de även veta
om konkursen avslutats med överskott eller underskott. Målet är att databasen
uppdateras automatiskt varje dag för samtliga system. De skulle föredra att hämta
information från en annan myndighet istället för den lösning man har idag. Det är
rimligt att myndigheter kan dela den här typen av information mellan varandra
och det är viktigt att snabbt få information om förändringar, till exempel för att
kunna stoppa utbetalningar från välfärdssystemet.
Kronofogden: Tingsrätterna skickar information till Kronofogden via e-post, både
när det gäller verkställighet och konkurstillsyn. Behovet omfattar såväl beslut om
inledd konkurs som beslut om upphävd och avslutad konkurs. Inom verkställighet
har man även behov av information om företagsrekonstruktioner och
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skuldsanering eftersom dessa tillsammans med konkurser utgör hinder för
verkställighet. Inom konkurstillsynen har man behov av alla uppgifter som finns
med i kungörelse i PoIT både när det gäller konkurser och
företagsrekonstruktioner. Uppgifterna utgör grunddata i de tillsynsärenden som
läggs upp för samtliga konkurser och företagsrekonstruktioner (enbart tillsyn över
statlig lönegaranti i rekonstruktioner).
Bolagsverket: Tingsrätterna skickar konkursinformation till Bolagsverket via
olika kanaler. Bolagsverket behöver information om samtliga typer av
konkursbeslut, dels för kungörelse i PoIT, dels för uppdatering av de register
myndigheten ansvarar för. När tingsrätten använder e-tjänsten får Bolagsverket in
informationen direkt i PoIT, när informationen skickas via e-post eller brev får
man registrera informationen manuellt. Det är viktigt att myndigheten snabbt får
all konkursinformation eftersom många myndigheter och andra aktörer hämtar
information från Bolagsverkets olika tjänster. Nedan återges några
kundsynpunkter som kommit in till Bolagsverket:
 ”Tydlig flaggning av konkurser/likvidationer i andra bolag som samma
juridiker/fysiker varit involverad i.”
 ”Viktigt att man kan lita på information så man inte behöver kolla både i
PoIT och i Näringslivsregistret”
 ”Önskan om att få ta del av informationen som finns i PoIT, bland annat
konkurser.”
Aktörernas behov av konkursinformation har sammanställts utifrån de svar vi fått
på frågeformuläret, dialoger med några myndigheter samt vår bedömning av
behovet i stort. En sammanställning av aktörernas behov återfinns i bilaga 8.
2.2

Livshändelse/användarperspektiv

2.2.1

Gäldenärsperspektivet

Utifrån ett livshändelseperspektiv innebär en konkurs en stor förändring för
konkursgäldenären. För ett företag som försatts i konkurs är det slutet på
verksamhetens livscykel och konkursen har påverkan på verksamheten, ägarna
och ställföreträdarna.
För privatpersoner som försätts i konkurs är förändringen ännu större eftersom de
inte längre kan förfoga över sina bankmedel och sin inkomst och de riskerar att få
lämna sitt hem. Även konkursgäldenärens familj påverkas av konkursen. Enskilda
näringsidkare har automatiskt näringsförbud så länge han eller hon är försatt i
konkurs och kan inte driva verksamheten i egen regi. Förvaltaren kan i dessa fall
välja att driva verksamheten vidare i konkursboet och anställa konkursgäldenären.
Konkursgäldenären får information om konkursen direkt från tingsrätten via brev.
Gäldenären blir även kontaktad direkt av konkursförvaltaren. Konkursgäldenären
har troligen behov av annan information än grunddata. Det kan t ex handla om
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följderna av en konkurs, möjlighet till en andra chans genom skuldsanering eller
F-skuldsanering med mera.
2.2.2

Borgenärsperspektivet

För en borgenär kan en konkurs innebära en större eller mindre förändring
beroende på vilken ekonomi borgenären har i övrigt och hur stor andel av
fordringar/inkomster som konkursgäldenären utgjort. Det kan vara ett litet företag
som gör kundförluster när en kund går i konkurs eller en arbetstagare som drabbas
av arbetsgivarens konkurs. Även om arbetstagaren kan få ersättning från statlig
lönegaranti är det inte säkert att den fyller hela inkomstbortfallet och det kan ta tid
att få en ny anställning.
Borgenär som ansökt om konkurs får kallelse till edgångssammanträde direkt från
tingsrätten via brev. Om bevakningsförfarande ska äga rum skickar tingsrätten
information via brev direkt till kända borgenärer. Borgenärerna kan ha ett utökat
informationsbehov, t ex om vad man som borgenär kan göra för att ta tillvara och
bevaka sin rätt.
2.2.3

Medborgare och småföretagare

Information om följder av en konkurs, hur man bevakar sina fordringar med mera
finns idag tillgängligt för privatpersoner och småföretagare, till exempel på Hallå
konsument! och Verksamt.se, där det även finns länk till PoIT.
2.3

Förändringsbehov

De flesta aktörerna har i sin operativa verksamhet behov av grunddata när det
gäller konkursinformation. Grunddata hämtas idag från Bolagsverket eller ett
kreditupplysningsföretag, via manuell kontroll i PoIT eller via filöverföring.
Vissa aktörer har svarat att de är nöjda med den tjänst de har idag och ser inget
behov av utökad information. Andra söker fram och registrerar informationen
manuellt och har uttryckt ett starkt önskemål om att kunna få tillgång till
informationen på ett enklare och mer effektivt sätt.
Att snabbt få korrekt information ger en högre rättssäkerhet och bättre kvalitet i
handläggningen. Överföring av grunddata maskin-till-maskin minskar risken för
felaktig information samtidigt som frigjord arbetstid kan användas till annat.
Vissa aktörer har behov av ytterligare information som är knuten till vissa
handlingar, t ex förvaltarberättelser eller lönegarantibeslut. Då variationen i dessa
behov är stor lämpar de sig inte för en standardiserad lösning. Information som
finns i handlingar i konkursakter och tillsynsakter kan lämnas ut efter begäran om
att få ta del av allmän handling. Eftersom utlämnandet alltid måste föregås av en
sekretessprövning ser vi ingen möjlighet att publicera handlingarna på ett sätt så
att de är tillgängliga direkt för myndigheter, företag med flera.
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Inventering av pågående aktiviteter kopplade till konkursprocessen

EU:s reviderade insolvensförordning

Av artikel 24 i EU:s reviderade insolvensförordning framgår att alla
medlemsstater ska ha ett eller flera nationella insolvensregister.2 Av artikel 92 i
samma förordning anges vilka uppgifter som ska finnas med i dessa nationella
insolvensregister, se bilaga 11. Nationella insolvensregister ska publiceras på
EU:s e-juridikportal från den 26 juni 2018. Den 26 juni 2019 ska alla
medlemsstaters nationella insolvensregister kopplas samman till ett europeiskt
insolvensregister.
Svenska insolvensförfaranden som omfattas av förordningen är konkurs,
företagsrekonstruktion och skuldsanering. Implementering av EU:s reviderade
insolvensförordning har utretts och i betänkandet föreslås att ett svenskt nationellt
insolvensregister ska ägas och förvaltas av Bolagsverket.3 Ett undantag görs när
det gäller stiftelser där man föreslår att de sju länsstyrelser som handlägger och
för register över stiftelser ska äga och förvalta ett nationellt insolvensregister för
dessa. Tingsrätterna är informationsägare när det gäller konkurser och
företagsrekonstruktioner. Kronofogden är informationsägare när det gäller
skuldsanering (och kommande F-skuldsanering).
På EU:s e-juridikportal ska det publiceras information om varje medlemsstats
olika insolvensinstitut och hur man som borgenär ska göra för att bevaka sina
fordringar. Informationen ska finnas på alls EU:s institutioners officiella språk.
Rationell konkurshantering

Domstolsverket och Kronofogden har i samverkan tagit fram ett förslag på
överflyttning av administrativa arbetsuppgifter i konkursärenden från tingsrätterna
till Kronofogden. Rapporten Rationell konkurshantering (RKH) lämnades till
regeringen i november 2013. Förslag på lagändringar bereds i en Ds. av
Regeringskansliet (Justitiedepartementet).
Även med RKH kommer tingsrätterna att fatta beslut om konkurs och utse
konkursförvaltare och tingsrätterna kommer fortsatt att vara informationsägare när
det gäller dessa grunddata/konkursinformation. Enligt förslaget ska tingsrätterna
därefter avsluta ärendet och övriga handlingar/information som finns i en
konkursakt kommer då enbart att finnas hos Kronofogden. Tvistiga frågor
kommer att hänskjutas till domstol men blir då ett tvistemål och inte ett
konkursärende.

2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om
insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen). Förordningen trädde i kraft den 26
juni 2015 och de övergripande bestämmelserna ska tillämpas från den 26 juni 2017.
3
EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17, s. 129 ff.
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Det finns idag inget lagstöd för att begära in konkursinformation i
strukturerad/maskinellt läsbar form när det gäller olika handlingar i konkurser.
Om till exempel Kronofogden skulle få möjlighet att bestämma om hur och i
vilket format vissa uppgifter ska lämnas in till myndigheten skulle tillgängligheten
till annan konkursinformation öka. Det kan bland annat handla om information
om konkursgäldenärens tillgångar och skulder på konkursdagen och
utdelningsbart belopp fördelat på olika förmånsrätter. Lämpligheten i att göra
denna information lätt tillgänglig måste också vägas mot den personliga
integriteten, särskilt när det gäller privatpersoner som försatts i konkurs.
Andra lagändringar eller likande som kan ha påverkan

Informationshanteringsutredningen har lämnat sitt betänkande när det gäller en
generell och enhetlig myndighetsdatalag.4 Vilken påverkan den kan komma att få
på dagens registerlagstiftningar och databaslagar måste utredas närmare. Även
eventuell påverka på den personliga integriteten och EU:s nya
dataskyddsförordning bör beaktas.5 Det kan också finnas sekretessfrågor som bör
utredas och om det skulle bli aktuellt med öppna data måste även PSI-direktivet
beaktas.

3

Övergripande lösningsförslag

Det finns idag flera fungerande alternativ när det gäller tillgång till grunddata.
Informationen hämtas från Kronofogden eller Bolagsverket alternativt från en
aktör som i sin tur hämtat informationen från Bolagsverket.
Vi har valt att skissa på ett lösningsförslag som enbart innehåller den
konkursinformation som vi har definierat som grunddata. Det bästa är om
informationen kan hämtas direkt från källan, i det här fallet tingsrätternas
databaser. Dessa är även källa till grunddata om företagsrekonstruktioner om det
skulle bli aktuellt att ta med dessa uppgifter. Om grunddata om skuldsanering ska
finnas med är källa för informationen Kronofogdens skuldsaneringsdatabas.
EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17, föreslår att
Bolagsverket ska äga och förvalta ett kommande nationellt insolvensregister från
26 juni 2018. Ett alternativ kan vara att utveckla en bastjänst för
konkursinformation i samband med utveckling av ett nationellt insolvensregister
om det medför synergieffekter.
3.1

Konceptmodell

Vi har skissat på en övergripande konceptmodell när det gäller en bastjänst för
konkursinformation. Bastjänsten skickar över/tillhandahåller informationen
maskin-till-maskin i operativa ärenden.
4
5

Myndighetsdatalag, SOU 2015:39
Dataskyddsförordning, dir. 2016:15
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Process informationsflöde för konkursinformation, nyläge

Om man enbart hämtar och för över konkursinformation elektroniskt direkt från
källan elimineras risken för att brev kommer bort och att manuell registrering blir
felaktig. Med korrekt information i handläggningen fattas rätt beslut.
Lösningsförslag – Bastjänst för konkursinformation

Till lösningsförslaget har också tagits fram en preliminär informationsmodell för
den tänkta bastjänsten, se bilaga 9. Modellen ska revideras i samband med en
eventuell förstudie. Inga data ska lagras i bastjänsten utan de ska hämtas från
bestämd källa i samband med hämtning/överföring till respektive användare.
Informationsinsamlingen ska i möjligaste mån göras så att information hämtas
från en lista med förutbestämda värden. Fördelen med att samla information på
det sättet är att den blir korrekt (hög masterdatakvalitet genom korrekta värden
och ingen variation) och möjliggör ett effektivt beslutsstöd (eng. Business
Intelligence).
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Koncept - Bastjänst för konkursinformation

Det är önskvärt att all information som ska ingå i bastjänsten finns som metadata.
Det bör även övervägas om all den information som ska finnas om konkurser i ett
kommande nationellt insolvensregister ska finnas som metadata.
Grunddata för konkursinformation kan i normalfallet inte beläggas med sekretess.
Undantaget är om en person har skyddade personuppgifter. En bastjänst för
konkursinformation bör därför ha en koppling till Skatteverket som är
informationsägare när det gäller skyddade personuppgifter. Eftersom ett
personskydd kan erhållas eller upphöra under pågående konkurs bör kontroll för
skyddade personuppgifter göras maskinellt vid varje sökning eller filöverföring
när det gäller en privatperson.
Legala möjligheter och hinder, som t ex sekretess och register-/databaslagar
kommer att utredas närmare inom en eventuell förstudie. Likaså om vi ska utgå
från dagens regelverk eller arbeta för regeländringar.
3.2

Flöden

Tingsrätterna beslutar om cirka 7 000 konkurser per år varav cirka 1 000
konkurser per år avser privatpersoner, det blir i genomsnitt cirka 30 konkurser per
dag. Tingsrätterna beslutar om cirka 230 företagsrekonstruktioner per år, vilket
blir i genomsnitt en ny rekonstruktion per dag. Kronofogden hanterar cirka 15 000
skuldsaneringsärenden per år. Av dessa avser cirka 3 500 omprövningar och 5 000
– 6 000 nya skuldsaneringar beviljas per år. I genomsnitt fattas cirka 60
skuldsaneringsbeslut per dag.
Volymer ovan avser inledda ärenden. Om man tar med avslutade (konkurs och
rekonstruktion) och beslutade ärenden om skuldsanering blir det mer än dubbelt
så många beslut/kungörelser per dag. Det beror främst på att man avslutar cirka
14 000 konkurser per år. Till det kommer beslut om att entlediga/byta
konkursförvaltare, inleda bevakningsförfarande med mera.

18(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

Datum

2016-11-21

Flöden i en bastjänst för konkursinformation skulle handla om ca 100 ärenden per
dag när det gäller konkurser och ca 200 ärenden totalt om man även tar med
grunddata för företagsrekonstruktioner och skuldsaneringar. Det totala flödet i
bastjänsten beror på hur många användare som ansluter sig. I samband med
anslutning till tjänsten kan det behövas en större körning för att uppdatera
användarens databas med aktuella uppgifter i pågående operativa ärenden.

4

Målgrupp
 Myndigheter, kommuner och landsting i första hand.
 En bastjänst skulle även kunna skicka information till organisationer och
företag (till exempel banker och kreditupplysningsföretag).

5

Förväntade effekter

Bedömning av nyttan med en bastjänst för konkursinformation är att den ger:
 Högre rättssäkerhet genom högre datakvalitet.
 Korrekthet i informationen då den hämtas nära källan och förs över
maskinellt
 Minskad risk för felaktiga uppgifter när informationen läggs in manuellt
(mänskliga faktorn)
 Effektivare handläggning och minskade kostnader för administration hos
myndigheter och andra som inte behöver hämta och registrera uppgifterna
manuellt. Stor potential till frigjord arbetstid eftersom tingsrätterna
vanligen skickar över informationen via brev eller e-post till många
myndigheter och där registrering sker manuellt i ett eller flera
verksamhetssystem inom samma myndighet.
 Ökad transparens och tillgänglighet till konkursinformation
 Säkrare tillgång till information då det är mindre risk att informationen
inte når fram till de som behöver den (brev som inte kommer fram eller
handläggare som missar att registrera).
Vår bedömning är att digitalisering av informationsutbyte kopplat till
konkursinformation bidrar till målen med Regeringens strategi för en digitalt
samverkande statsförvaltning. Det gäller särskilt målet Högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten, vilket innehåller följande delmål:
 Delmål 7: Statsförvaltningens informationsutbyte ska bygga på
gemensamma standarder
 Delmål 8: Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras
 Delmål 9: Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad
digitalisering.
Effekterna av en bastjänst för konkursinformation visualiseras i en preliminär
effektkedja utifrån mål, effekter, förändringar och möjliggörare, se bilaga 10. Vi
har utgått från regeringens mål för digitalisering ovan som beskrivning av ett
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framtida tillstånd (mål). I samband med en eventuell förstudie ska effektkedjan
revideras; den bör kompletteras med ansvariga för de nödvändiga förutsättningar
som krävs för att kunna genomföra en förändring samt var effektmålen och
deleffekterna kommer att realiseras.

6

Övergripande kostnadsuppskattning

I dagsläget har vi för lite informations och kunskap för att kunna göra en
tillräckligt bra kostnadsuppskattning. I en förstudie kan man göra en närmare
analys av legala möjligheter och tekniska lösningsalternativ och utifrån dessa kan
vi göra en mer exakt beräkning av kostnaderna för ett genomförande.

7

Rekommendation

Kronofogden rekommenderar, efter samråd med Bolagsverket, att man inom
eSam beslutar om att gå vidare med en förstudie för att ta fram alternativa
lösningsförslag, kartlägga juridiska möjligheter och hinder samt beräkna
kostnader och effekthemtagning för utveckling och förvaltning av bastjänsten.
Färdledande myndighet för förstudien ska vara Kronofogden. I övrigt hänvisas till
bilagt utkast till förstudiedirektiv.
7.1

Förutsättningar

Särskilda krav, avgränsningar, målgrupper och risker:
 Avgränsning bör ske till grunddata.
 Målgrupp är, i första hand, myndigheter och andra aktörer inom offentlig
sektor. Eventuellt även privat sektor som löpande/dagligen behöver
tillgång till konkursinformation.
 Man bör även utreda om motsvarande behov finns när det gäller
information om rekonstruktioner och skuldsanering, dessa grunddata bör
kunna samlas i samma bastjänst.
 Legala möjligheter och hinder ska utredas, särskilt vad gäller
direktåtkomst, registerlagstiftning och databasreglering. Personlig
integritet och sekretess bör beaktas, särskilt när det gäller privatpersoner
som inte är enskilda näringsidkare. Kan man utveckla en bastjänst inom
befintlig lagstiftning eller krävs det regelförändringar för att få önskade
effekter?
 Dialog med tingsrätterna och Domstolsverket om de kan vara
informationskälla till bastjänsten.
 Avsiktsförklaring från myndigheter som vill ansluta sig till bastjänsten.
Viljan att ansluta sig till en bastjänst för konkursinformation varierar
mellan olika aktörer. De som idag hanterar detta manuellt kommer troligen
att vilja ansluta sig till tjänsten ganska omgående. De som har byggt en
egen lösning kanske väljer att ansluta sig till tjänsten något senare.
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Samordning med utveckling av kommande nationellt insolvensregister kan
göras om det medför synergieffekter.
Hur bastjänsten ska finansiering måste utredas närmare, samt om
information från bastjänsten ska vara helt avgiftsfri eller kostnadsbelagd i
någon del.
Uppskattad tid och kostnad för förstudie

Omfattning av tid för förstudien och när den kan påbörjas kommer att fastställas i
samband med färdigställande av förstudiedirektiv.
Kostnaderna för förstudien har beräknats till en (1) miljon kronor. Av
förstudiedirektivet framgår preliminär beräkning av tidsåtgång och kostnad liksom
organisation och bemanning av förstudien.
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8

BILAGOR

8.1

Bilaga 1: Konkursinformation som publiceras i Post och
Inrikes tidningar (PoIT):












Organisations-/personnummer på konkursgäldenären
Namn på konkursgäldenären
Adress till konkursgäldenären
Datum för konkursbeslut
Publiceringsdatum
Kungörelse-ID
Tingsrätt
Namn på konkursförvaltare
Adress till konkursförvaltare
Uppgifter om edgångssammanträde och kallelse för borgenärer
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Bilaga 2: Utdrag ur Konkursförordning (1987:916)

Kungörelsen om konkursbeslutet
10 § Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § andra stycket konkurslagen (1987:672) skall
innehålla uppgifter om
1. konkursbeslutet och dagen för det,
2. tiden och platsen för edgångssammanträdet,
3. att borgenärerna genom kungörelsen kallas till
edgångssammanträdet,
4. gäldenärens namn och postadress samt, i förekommande fall
och om uppgiften framgår av handlingarna, gäldenärens person- eller
organisationsnummer och firma eller annat
näringskännetecken som han driver eller under det senaste året
har drivit näringsverksamhet under,
5. den tingsrätt där konkursen handläggs,
6. förvaltarens namn och postadress, om denne har utsetts, och
7. att, i förekommande fall, annonseringen av kungörelser i
konkursen fortsättningsvis kommer att ske i ett begränsat antal
tidningar.
Har före konkursbeslutet utfärdats kallelse på gäldenärens
okända borgenärer och har tiden för att anmäla fordran ännu
inte löpt ut, skall rätten i kungörelsen erinra om att verkan
av kallelsen inte har förfallit genom konkursen.
Kungörelsen skall hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på
samtliga kansliorter. Förordning (2001:76).
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Bilaga 3: Utdrag ur Konkursförordning (1987:916)

Underrättelser om konkurs m.m.
12 § Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till
1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en
enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,
5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva
eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan
författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,
6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god man
eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom
eller tomträtt,
9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp
eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till
egendomen eller till andel däri,
10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns
registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på
advokatbyrå,
12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,
13. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
14. svensk värdepapperscentral, om det är upplyst att det i boet finns finansiella
instrument som är registrerade hos värdepapperscentralen,
15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett anmält
avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av
förpliktelser på finansmarknaden,
16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat
som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter
som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter, och
18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.
Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.
Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndigheten har
verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) om inte
underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2. Förordning (2016:71).
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13 § I samband med underrättelse enligt 12 § första stycket skall
uppgift lämnas om förvaltarens namn och adress, om inte detta framgår av
kungörelsen om konkursbeslutet. Till en underrättelse enligt 12 § första
stycket 8, 9 eller 10 skall fogas sådana uppgifter som är av betydelse
för att mottagaren skall kunna identifiera egendomen. Underrättelse
enligt 12 § första stycket 3 skall också innehålla uppgift om
gäldenärens person- eller organisationsnummer, om inte uppgiften framgår
av kungörelsen om konkursbeslutet.
Skall rätten enligt 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i
annat nordiskt land kungöra ett beslut om konkurs i ett annat nordiskt
land och är inskrivning av konkursen föreskriven i det andra landet,
skall rätten begära att konkursen skrivs in i fastighetsbok eller
domstolsprotokoll (tingslysning) eller i annat offentligt register i det
andra landet.
14 § Att uppgift om konkursen ska föras in i den förteckning
över konkurser som förs av inskrivningsmyndigheten för
företagsinteckning framgår av förordningen (2003:552) om
företagshypotek.
När inskrivningsmyndigheten har underrättats enligt 12 § första
stycket 8, ska myndigheten göra en anteckning om konkursen i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har en myndighet
underrättats enligt 12 § första stycket 10, ska anteckning om
konkursen göras i inskrivningsregistret. Anteckningen ska göras
på den första inskrivningsdagen efter det att underrättelsen
kom in till myndigheten.
Att anteckning om konkursen i vissa fall ska göras även i
fartygsregistrets skeppsdel och fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel framgår av sjölagen (1994:1009). Förordning (2008:999).
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Bilaga 4: Hantering av konkurser och rekonstruktioner
hos Bolagsverket

Företagsinteckningar
Ska ha information om samtliga konkurser. Tingsrätten skickar in en underrättelse
till oss. Kan komma in per post, mejl eller fax. Många gånger är det både mejl och
post.
Ärendehanteringen ska skicka underrättelserna direkt till företagsinteckningar.
Bolagsverket
Företagskonkurser
Tingsrätten skickar in en underrättelse till oss. Den kan komma in per post, mejl
eller fax. Många gånger är det både mejl och post.
Ärendehanteringen diarieför ärendet. Ärendet slussas automatiskt vidare till en
elektronisk kö. Handläggaren hämtar upp ärendet från denna kö. Handläggaren
granskar ärendet genom att använda sig av Unireg och e-arkivet för att se
handlingen. Är allt korrekt registreras ärendet i Unireg och vi visar status på
företaget.
Uppgifter vi behöver idag för vår registrering

Konkursinledd:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Datum för konkursens inledande
 Konkursförvaltare, adress
Konkurs avslutad utan överskott:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Att konkursen avslutades utan överskott
Konkurs avslutad med överskott:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Att konkursen är avslutad med överskott
Eller
 Att konkursen är nedlagd
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Konkurs upphävd:
 Ordet ”underrättelse” eller protokoll
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Vilken hovrätt som har upphävt tingsrättens beslut
 Datum
Byte av konkursförvaltare:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Vem som man har utsett i stället och dennes namn och adress
Personliga konkurser/dödsbon
Tingsrätten skickar in en underrättelse till oss. Den kan komma in per post, mejl
eller fax. Många gånger är det både mejl och post.
Handläggarna som gör personliga konkurser diarieför själva ärendet.
Handläggaren granskar ärendet och lägger in uppgifterna i personliga
konkursregistret och registrerar ärendet.






Person
Dödsbo
Namnbyte
6-siffriga personnummer
Sekretess/skyddat personnummer

Uppgifter vi behöver idag för vår registrering

Konkursinledd:
 Ordet ”underrättelse”
 Personnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Mål nr./dödsbonummer
 Datum för konkursens inledande
 Konkursförvaltare, adress
Konkurs avslutad utan överskott:
 Ordet ”underrättelse”
 Personnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Mål nr./dödsbonummer
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Att konkursen avslutades utan överskott

Konkurs avslutad med överskott:
 Ordet ”underrättelse”
 Personnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Mål nr./dödsbonummer
 Att konkursen är avslutad med överskott
Eller
 Att konkursen är nedlagd
Konkurs upphävd:
 Ordet ”underrättelse” eller protokoll
 Personnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Mål nr./dödsbonummer
 Vilken hovrätt som har upphävt tingsrättens beslut
 Datum
Byte av konkursförvaltare:
 Ordet ”underrättelse”
 Personnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Mål nr./dödsbonummer
 Vem som man har utsett i stället och dennes namn och adress
Övriga konkurser
Underrättelser som inte kan registreras i Unireg eller i personliga konkursregistret,
diarieförs i Allmänna diariet (AD) av registrator.
Företagsrekonstruktion
Tingsrätten skickar in en underrättelse till Bolagsverket. Den kan komma in per
post, mejl eller fax. Många gånger är det både mejl och post.
Ärendehanteringen diarieför ärendet. Ärendet slussas automatiskt vidare till en
elektronisk kö. Handläggaren hämtar upp ärendet från denna kö. Handläggaren
granskar ärendet genom att använda sig av Unireg och e-arkivet för att se
handlingen. Är allt korrekt registreras ärendet i Unireg och vi visar status på
företaget.
Rekonstruktion inledd:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
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Namn
Tingsrätt
Datum för rekonstruktionen inledande

Rekonstruktion avslutad:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Datum för rekonstruktionen avslut
Rekonstruktion upphävd:
 Ordet ”underrättelse”
 Organisationsnummer
 Namn
 Tingsrätt
 Vilken hovrätt som har upphävt tingsrättens beslut
 Datum
Frågor och funderingar:
 Hur fångar vi upp informationen om det blir en konkurs med överskott
som tidigare var en konkurs utan överskott? Idag kontrollerar vi detta
manuellt, när vi har fått en underrättelse från tingsrätten.
 Hur ska vi göra om en tingsrätt beslutar om konkurs och den ska fortsätta
och avslutas i en annan tingsrätt? Idag gör vi tjänsteanteckning och en
manuell kontroll.
 Hur ska vi göra om det finns ett inneliggande ärende inne? Idag
kontrollerar vi om det ärendet kan registreras och avvaktar med att
registrera konkursen till det ärende är registrerat. (samma dag) Vi gör
dessutom en komplettering och kopierar underrättelsen till ett inneliggande
ärende så att handläggaren för det ärendet blir uppmärksammad att
företaget har gått i konkurs.
 Idag får vi väldigt sällan underrättelsen om att företagsrekonstruktionen är
avslutad. En rekonstruktion kan inte hålla på när en konkurs är inledd och
därför använder vi konkursunderlaget för att lägga upp ett avslut för
rekonstruktionen.
 Personliga konkursregistret är ett eget register. Frågan är hur vi ska få
uppgifterna dit?
 Personer som inte finns i SPAR. Hur gör vi där?
 Byte av namn?
 Sekretess och skyddat personnummer?
 Noteringar/ärenden läggs idag upp automatiskt. Hur gör vi i framtiden?
 Man måste också ha koll på vilka vi får ta bort och vilka vi ska göra
noteringar på och vilka som inte ska ha noteringar.
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Bilaga 5: Process informationsflöde konkursinformation nuläge
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Bilaga 6: Exempel på leverantörer av informationstjänster
som innehåller konkursinformation

Aktör
Bolagsverket
Kronofogden
Bisnode InfoTorg
UC allabolag.se
Retriever
Statistiska centralbyrån
UC (Upplysningscentralen)

Tillväxtanalys
Brottsförebyggande rådet
(Brå)

Tjänst
Näringslivsregistret
PoIT (Post & Inrikes Tidn.)
Utdrag i
kreditupplysningssyfte
Olika paket
Information om företag och
företagare
Information om företag och
företagare
Statistikmotor för egna
sökningar mm
Statistik, nyhetsbrev
Information om företag och
företagare
Statistik, nyhetsbrev
Statistik om borgenärsbrott
i konkurser för egna
sökningar mm

Kostnad/Gratis
Kostnad
Gratis e-tjänst
Gratis
Kostnad
Gratis
Kostnad
Gratis
Gratis
Kostnad
Gratis
Gratis

Exempel: Kronofogdens Utdrag i kreditupplysningssyfte

Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring
Utgåva 1.2, avsnitt 5.1.2 Utdrag Utmätning.
Utdraget innehåller uppgifter om händelser i utmätningsdatabasen sedan
föregående utdrag. Händelserna gäller per gäldenär och omfattar:
Nya och rättelser för A-mål,
Nya och återkallade utredningsrapporter,
Nya och återkallade återtagningsmål,
Beslut i skuldsanerings ärenden,
Nya, återkallade och ändrade konkursbeslut på gäldenärsnivå,
Uppgifter om konkursförvaltare,
Beslut om företagsrekonstruktion.
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Bilaga 7: Frågeformulär och sammanställning av svar
1. Har ni idag behov av konkursinformation i er operativa verksamhet?
JA ______

NEJ ________

Om du svarat NEJ på frågan ovan kan du hoppa direkt till fråga nr 5.
2. Hur ser ert informationsbehov ut idag?
a. Behov av basuppgifter om konkurs (organisations/personnummer, namn på konkursgäldenär, datum för konkurs,
beslutande tingsrätt, uppgift om förvaltare)
b. JA ________
NEJ _________
c. Behov av annan information. Ge exempel:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Hur får ni tillgång till konkursinformation idag? Vilken tjänst och är
det maskinell filöverföring eller på annat sätt?
____________________________________________________________

4. Upplever ni några problem med den tjänst ni har idag eller fungerar
det bra?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________

5. Kan ni idag se att ni kommer att ha behov av annan
konkursinformation i framtiden?
____________________________________________________________
_________________________________
Lämna gärna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig om vi har någon
kompletterande fråga. Om du känner att du vill bidra mer kan du ange det så hör
vi av oss.
Stort tack för din medverkan!
Anna Thelander, Cecilia Lindqvist, Per Jännebring & Per Nilsson
#
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8.8

Datum
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Bilaga 8: Sammanställning av aktörernas behov av
konkursinformation

Aktör
Privatpersoner

Anledning till informationsbehov
Borgenärsroll: Fordran mot någon
som försatts i konkurs. Information
om förvaltare och tingsrätt för att
anmäla och bevaka fordran
Kontroll av affärspartners: Stoppa
leverans till kund.
Borgenärsroll: Anmäla & bevaka
fordran.
Bevakning av kunder: Stoppa
checkkredit/utbetalning av lån mm
Borgenärsroll: Anmäla & bevaka
fordran.
Periodkontroll: Avregistering f-skatt,
moms och som arbetsgivare.
Borgenärsroll: Anmäla & bevaka
fordran.
Borgenärsroll: Anmäla & bevaka
fordran.
Hinder mot verkställighet
Arbetsgivarkonstroller. Stoppa
utbetalningar, t ex olika typer av
bidrag, kopplade till
konkursgäldenären.
Stoppa upphandlingar med
leverantörer/kunder.
Statistik, t ex bransch, län, kommun

Typ av information
Grunddata

Statistik, t ex bransch, län

Grunddata

Universitet &
Högskolor

Forskning

Statliga utredningar

Konsekvensanalyser (t ex
förmånsrätt och förvaltararvoden)

Kreditupplysningsföretag
Media

Upplysningstjänst
Statistik
Stora konkurser – allmänintresse (t
ex SAAB)
10-i-topp (antal konkurser, arvode)

Annan information,
beror på
forskningsuppdraget.
Registerutdrag eller
handlingar i ärendet.
Annan information,
beror på ämnet.
Registerutdrag eller
handlingar i ärendet.
Grunddata

Företag

Banker

Skatteverket

Övriga borgenärer
Kronofogden
Andra myndigheter

Myndigheter
generellt
Statistiska
centralbyrån
Tillväxtanalys

Grunddata

Grunddata

Grunddata

Grunddata
Grunddata
Grunddata

Grunddata
Grunddata

Annan information.
Handlingar i ärendet
eller registerutdrag.
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Bilaga 9: Preliminär informationsmodell – Bastjänst för
konkursinformation
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8.10
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Bilaga 10: Preliminär effektkedja – Bastjänst för
konkursinformation
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Bilaga 11: Nationellt insolvensregister enligt EU:s
insolvensförordning

Information i kommande nationellt insolvensregister enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (den reviderade
insolvensförordningen):












Dagen för insolvensförfarandet inledande
Vid vilken domstol förfarandet inletts (samt målnummer)
Vilken typ av förfarande som inletts (I Sverige kan det vara konkurs,
rekonstruktion eller skuldsanering)
Uppgifter om vilka bestämmelser domstolens behörighet grundar sig på
(det vill säga om det enligt artikel 3 är fråga om ett huvudinsolvensförfarande, ett sekundärt insolvensförfarande eller ett självständigt
territoriellt begränsat förfarande).
Om gäldenären är en juridisk person ska dess namn, registreringsnummer
och säte eller postadress anges.
Om gäldenären är en enskild person ska namn, registreringsnummer och
postadress anges.
Förvaltarens namn och kontaktuppgifter
I förekommande fall ska tidsfrist för att anmäla fordringar anges. En
hänvisning till beräkningen av denna tidsfrist är dock tillräcklig.
I förekommande fall ska även datum för avslutande av
huvudinsolvensförfarande anges.
Det ska framgå av registret vid vilken domstol och, i förekommande fall,
inom vilken tidsfrist som ett överklagande av beslutet om att inleda
insolvensförfarandet ska ges in (eller en hänvisning till kriterierna för
beräkningen av denna tidsfrist).

38(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

8.12

Datum

2016-11-21

Bilaga 12: Bolagsverkets informationstjänster idag
Klassifice
ringsid

Texten kan inte vara längre ä

Informationstjänster
som visar
konkursinformation
Datum: 2016-11-16
Version: 1.0
Upprättad av: Camilla Bäckman
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kronofogdemyndigheten ska genomföra en fortsatt behovsanalys och effektanalys
om en sammansatt bastjänst för konkursinformation. Kronofogdemyndigheten har
redan tagit fram en delrapport som presenterades för eSam styrgrupp den 22-23
september 2016. I eSam styrgrupp beslutades att fortsätta arbetet i samverkan med
bland annat Bolagsverket.
Inom ramen för detta arbete finns behov att kartlägga vilken konkursinformation
som visas i produkter och tjänster, som våra kunder använder sig utav.

1.2 Syfte
Rapporten syftar till att kartlägga vilken konkursinformation som går att utläsa via
våra tjänster och produkter för att få en samlad bild över nuläget.

1.3 Bilagor
1. Produktbeskrivning XML, F12_Status
2. Postbeskrivning för Avisering

1.4 Begreppsförklaring
Förkortning/ord
XML
PoIT
EBR

Förklaring
Extensible Markup Language
Post- och Inrikes Tidningar
European Business Register

2. Avgränsningar
Nedan listas de tjänster och produkter som rapporten omfattar.
Tjänst
Näringslivsregistret
XML
Sök företagsfakta
EBR
PoIT
Avisering
Urval och prenumeration
Bevis

Produkt
Transaktion, bevis
Transaktion
Bevis
Företagsinformation, bevis
Kungörelser
Posttyp
Företagsinformation
Bevis
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3. Statuskoder
För företag i konkurs förekommer någon av följande statuskoder.
Kod
KK 20
KK 21
KK 22
KK 24

Förklaring
Konkurs inledd
Konkurs avslutad
Konkurs avslutad med överskott
Konkurs upphävd av rätt

4. Målgrupper
Exempel på externa målgrupper är:












egna företagare
privatpersoner
kommuner
banker
nyetablerade företag
jubilerande företag
adressleverantörer
journalister/press
statistiker
kreditupplysningsföretag
andra myndigheter.

5. Tjänst- och produktutbud
Konkursinformation finns att ta del av i flera olika tjänster och produkter. Nedan
presenteras varje tjänst och produkt med en kort presentation följt av vilken
konkursinformation som går att utläsa.
Näringslivsregistret
Avsikten med e-tjänsten är att ge offentlighet åt den information som förekommer
i registren. Näringslivsregistret innehåller aktuell information om ca en miljon
svenska företag och föreningar. Mot debitering kan man bli kund i tjänsten. I
Näringslivsregistret presenteras konkursinformationen olika beroende på om
kunden är i inloggat läge eller ej inloggat läge. Konkursinformation finns både för
juridiska och fysiska personer.
Konkursinformation som går att utläsa i inloggat läge:
Juridiska personer:
 företagsstatus (text)
 tingsrätt
 konkurs inledd (datum)
 konkurs avslutad (datum)
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avslutad med/utan överskott
konkursstatus (text)
konkursförvaltare – namn, adress, postnummer, ort
tillsynsmyndighet – namn, adress, postnummer, ort.

Fysiska personer:
Om personen inte har personlig konkurs visas följande:
 personen förekommer inte i det av Bolagsverket förda registret över
fysiska personer och dödsbons konkurser.
För personlig konkurs visas följande:
 personnummer, namn, målnummer, konkurs inledd, beslut av (tingsrätt),
konkursförvaltare, adress (konkursförvaltare).
Konkursinformation som går att utläsa i ej inloggat läge:
Juridiska personer:
 för valt företag visas endast företagsstatus i from av text, ex. Konkurs
avslutad.
XML
Med XML-paket hämtar kunderna uppgifterna i XML-format från
Näringslivsregistret och implementerar uppgifterna i ett eget gränssnitt. Frågan
ställs med organisationsnummer eller personnummer. Produktbeskrivning
F12_Status6, visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget.
Konkursinformation som går att utläsa:
















6

konkursärendets konkurs status med klartext och kod
konkursärendets statusdatum
datum när konkursen inleddes
datum när konkursen avslutades
markering om konkursen avslutades med överskott
datum när konkursen upphävdes
vilken beslutsfattare som beslutat om upphävning av konkursen
vilken beslutsfattare som beslutat om konkurs
den myndighet som har tillsyn över konkursen
adress till tillsynsmyndighet
postnummer till tillsynsmyndighet
postort till tillsynsmyndighet
konkursförvaltarens namn
co adress till konkursförvaltaren
adress till konkursförvaltaren
postnummer till konkursförvaltaren

För fullständig förklaring till F12_Status, se bilaga 1.
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postort till konkursförvaltaren
ev. land till konkursförvaltaren.

Sök företagsfakta
I e-tjänsten gör kunderna enstaka köp av en eller flera produkter. När man har
gjort ett köp skickas inom några minuter ett e-postmeddelande med en länk till en
sida där man kan ladda ner sina produkter. Betalning sker med kort. Följande
produkter går att köpa via e-tjänsten:
 Registreringsbevis på svenska
 Registreringsbevis på engelska för aktiebolag
 Bevis - persons eller ett företags uppdrag
 Bevis - persons eller ett företags uppdrag, på engelska
 Bevis - persons uppdrag, historia
 Bevis - persons uppdrag, historik, på engelska
Vilken konkursinformation som går att utläsa för respektive bevis finns
presenterat längre ner under Bevis.
EBR
E-tjänsten innehåller officiell information om företag från de flesta länder i
Europa.
Fakta om företag i Europa kan kunderna se online eller ladda ner till sin dator. För
att kunna logga in och söka fakta om europeiska företag måste man vara kund.
Anmälan sker genom att fylla i en kundanmälan. Betalning sker via faktura.
Konkursinformation som går att utläsa för svenska företag är densamma som går
att få via Näringslivsregistret. För utländska företag beror det på vad varje land
har beslutat om vilka produkter samt information respektive land erbjuder.
PoIT
Post- och Inrikes Tidningar är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. PoIT
innehåller kungörelser från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning
ska kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom. I
PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande
förordnande. Bolagsverket framställer Post- och Inrikes Tidningar enligt
bestämmelserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.
Konkursinformation som går att utläsa:
 organisations-/personnummer på konkursgäldenären
 namn på konkursgäldenären
 adress till konkursgäldenären
 datum för konkursbeslut
 publiceringsdatum
 kungörelse-ID
 tingsrätt
 namn på konkursförvaltare
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Datum
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adress till konkursförvaltare
uppgifter om edgångssammanträde och kallelse för borgenärer.

Avisering
Varje vardag skickar vi aviseringar om de ändringar/korrigeringar som skett i vårt
register utifrån vad kunden har beställt. Dessa skickas automatiskt. Kunden kan
välja att bevaka en eller flera företagsformer och till detta en eller flera typer av
ändringar, som benämns posttyp7.
Konkursinformation som går att utläsa:
 Posttyp 860 – konkurser (Konkurs status: 20, 21, 22, 24)
Alla objekttyper (utom, E, FL, BFL, SE FF, SCE, EGTS)
 Posttyp 869 – Konkursförvaltare (företagskonkurs)
Alla objekttyper (utom E, FL, BFL, SE, FF, SCE, EGTS)
 Posttyp 960 – Personlig/dödsbon i konkurs
Avser personuppgifter
 Posttyp 961 – Personlig/dödsbon i konkurs, alternativ adress
Avser personuppgifter
 Posttyp 962 – Konkursförvaltare, personlig/dödsbon i konkurs
Avser personuppgifter
 Posttyp 963 – Tillsynsmyndighet, personlig dödsbon i konkurs
Avser personuppgifter
Urval och Prenumeration
Om man vill komma i kontakt med företag eller föreningar inom ett visst
geografiskt område så kan man göra en beställning av urvalslista.
Prenumeration är ett sätt att hålla sig uppdaterad om företag som är av intresse.
Med en prenumeration får man information om ändringar som har skett i företag
man valt att bevaka. Informationen kan levereras på papperslistor och Excelfil
samt Textfil.
Konkursinformation som går att utläsa:
 företagets status (kod)
 företagets status (text)
 företagets status (datum)
 förvaltare – namn, adress
 Om konkursen är inledd framgår det i text att företaget försattes i konkurs
och datum, samt vilken tingsrätt företaget lyder under. Om konkursen är
avslutad framgår det i text att konkursen är avslutad utan/med överskott
och att företaget därmed är upplöst.
Bevis
Ett bevis är en säkrad uppgift. Bolagsverket utfärdar både bevis på både svenska
och engelska.
7

För fullständig posttypsbeskrivning, se bilaga 2.
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Registreringsbevis på svenska
På ett registreringsbevis står bland annat företagets namn, verksamhet,
firmatecknare, adress och styrelse. Om konkursen är inledd framgår det i text att
företaget försattes i konkurs samt datum, vilken tingsrätt företaget lyder under
samt förvaltarens namn och adress. Om konkursen är avslutad framgår det i text
att konkursen är avslutad utan/med överskott och att företaget därmed är upplöst,
förvaltarens namn och adress, samt tillsynsmyndighetens namn och adress.
Registreringsbevis på engelska
Registreringsbevis på engelska går att beställa för samtliga företags- och
föreningsformer.
När konkursen är inledd visas samma information som på det svenska
registreringsbeviset.
Om konkursen är avslutad visas inte tillsynsmyndighet men i övrigt samma
information som visas på det svenska registreringsbeviset.
Bevis – persons uppdrag (på engelska)
Beviset visar vilka uppdrag en person har i olika företag och föreningar just nu. I
beviset står organisationsnummer och namn på de företag och föreningar som
personen har uppdrag i. Vid konkurs på ett företag framgår det om konkursen är
inledd eller avslutad samt datum.
Bevis – persons uppdrag, historik (på engelska)
Beviset visar vilka uppdrag en person har eller har haft i olika företag och
föreningar. På beviset står organisationsnummer och namn på de företag och
föreningar som personen har eller har haft uppdrag i. Vid konkurs på ett företag
framgår det om konkursen är inledd eller avslutad samt datum.
Bevis – persons eller ett företags uppdrag
Beviset visar vilka uppdrag en person har i olika företag och föreningar just nu. I
beviset står organisationsnummer och namn på de företag och föreningar som
personen har uppdrag i. Vid konkurs på ett företag framgår det om konkursen är
inledd eller avslutad samt datum.
Bevis – persons uppdrag, historik
Beviset visar vilka uppdrag en person har eller har haft i olika företag och
föreningar. På beviset står organisationsnummer och namn på de företag och
föreningar som personen har eller har haft uppdrag i. Vid konkurs på ett företag
framgår det om konkursen är inledd eller avslutad samt datum.
Konkursfrihetsbevis
Ett bevis ur konkursregistret visar om en person eller ett dödsbo förekommer i
registret eller inte. Beroende på innehåll kan beviset antingen betraktas som ett
konkursfrihetsbevis eller som ett konkursbevis. Om det finns uppgift om konkurs
står adress, datum när konkursen inleddes, tillsynsmyndighet och
konkursförvaltare i beviset.
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Bilaga 1

Produktbeskrivning F12_Status
Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som
kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00
XML-information som kan förekomma
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/bolagsverketsid
Visar internt idnummer på företaget.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/sekel
Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0.
8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000
Blankt = inget sekel
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/Organisationsnummer
Visar företagets organisationsnummer.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/Personnummer
Visar personnummer som organisationsnummer.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/Samordningsnummer
Visar samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av
Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska
registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan
associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till
vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/GDnummer
Visar sk GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket.
Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 2007-08-23 2 (21)
Checksiffran stämmer. Har ersatts av samordningsnummer. Dock finns gamla kvar i DB.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/OvrigIdentitet
Visar annan typ av organisationsnummer.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et/Lopnummer
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Visar löpnummer till organisationsnummer. Löpnummer sätts för företagsformer som
kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentit
et@registreringsdatum
Visar företagets registreringsdatum.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Firma/Namn
Visar företagets namn (firma).
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform@
typ
Visar företagets företagsform i klartext och som typ.
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform@
skadeforsakringsbolag
Visar om företaget är ett skadeförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB)
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform@
livforsakringsbolag
Visar om företaget är ett livförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB)
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status@kod
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status@datum
Visar företagets status i klartext och kod samt datum
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsFor
elaggande
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsFor
elaggande/Meddelande
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsFor
eläggande/Svarsdatum
Visar om företaget fått föreläggande om likvidation, grunden till föreläggandet samt
senaste svarsdatum för föreläggandet. 2007-08-23 3 (21)
Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/InneliggandeAr
enden@Antal
Visar antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som ej är
avslutade)

Konkurs
Registrering av konkurser baseras på underrättelser från tingsrätterna.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:KonkursStat
us
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Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:KonkursStat
us@kod Visar konkursärendets konkursstatus med klartext och kod.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:KonkursStatus@datum Visar
konkursärendets statusdatum.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Inledd/konkurs:Datum
Visar datum när konkursen inleddes. 2007-08-23 5 (21)
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Avslutad/konkurs:Datum
Visar datum när konkursen avslutades.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Avslutad/konkurs:Overskott
Visar markering om konkursen avslutades med överskott
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Upphavning/konkurs:Datum
Visar datum när konkursen upphävdes.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Upphavning/konkurs:Beslutsfattare
@kod
Visar vilken beslutsfattare som beslutat om upphävning av konkursen.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Beslutsfattare@kod
Visar vilken beslutsfattare som beslutat om konkurs.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Namn
Visar den myndighet som har tillsyn över konkursen.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
CO
Används ej
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Postadress
Visar adress till tillsynsmyndighet
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Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Postnummer
Visar postnummer till tillsynsmyndighet.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Postort
Visar postort till tillsynsmyndighet.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Land
Används ej 2007-08-23 6 (21)
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Webbadress
Används ej
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Telefon
Används ej
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Tillsynsmyndighet/konkurs:Adress/
Epost
Används ej
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Forvaltare/konkurs:Fornamn
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Forvaltare/konkurs:Efternamn
Visar konkursförvaltarens namn
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Forvaltare/konkurs:Adress/CO
Visar co adress till konkursförvaltaren.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:
Forvaltare/konkurs:Adress/Postadress
Visar adress till konkursförvaltaren.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:Forvaltare/konkurs:Adress/Postnu
mmer
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Visar postnummer till konkursförvaltaren.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postort
Visar postort till konkursförvaltaren.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Land
Visar ev land till konkursförvaltaren.
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs:
Forvaltare/konkurs:Adress/Webbadress
Används ej
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Telefon
Används ej 2007-08-23 7 (21)
Foretagsinformation/Foretag/Foretagsgeneration/Statusinformation_200Statusi
nformation/Konkurs_200:Konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Epost
Används ej

50(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

Datum

2016-11-21

Bilaga 2

Postbeskrivning för avisering ur Näringslivsregistret
POSTLÄNGD 400 GÄLLER FROM 2016-10-08
Termförklaring finns i slutet av dokumentet
Posttyp Beskrivning Avser
860 Konkurser Alla företagsformer (utom E, FL, BFL,SE, FF, SCE, EGTS)
869 Konkursförvaltare (företagskonkurs) Alla företagsfomer (utom E, FL, BFL, SE, FF,
SCE, EGTS)
960 Personlig/dödsbon i konkurs
961 Personlig/dödsbon i konkurs, alternativ adress
962 Konkursförvaltare för personlig/dödsbon i konkurs
963 Tillsynsmyndighet för personlig/dödsbon i konkurs

Posttyp 860 Konkurser
Ingår i prisgrupp: F
Alla objekttyper (utom E, FL, BFL, SE, FF, SCE, EGTS)
KK-STATUS: 20, 21, 22, 24 (Kod 25 borttagen)
05 HU-AVISERDATA-860 REDEFINES HU-AVISERDATA.
10 HU-STATDATA.
15 HU-STATUSGRP.
20 HU-KKKOD PIC 9(2).
20 HU-KKTXT PIC X(50).
20 HU-KKTING PIC 9(3).
20 HU-KINLEDD PIC 9(8).
20 HU-KAVSLUTAD PIC 9(8).
20 HU-KOSKOTT PIC X(1).
20 HU-KFORTSDAT PIC 9(8). Används ej
20 HU-KUPPHRATT PIC 9(3).
20 HU-KUPPHDAT PIC 9(8).
10 FILLER PIC X(240).

Posttyp 869 Konkursförvaltare (företagskonkurs)
Ingår i prisgrupp: C
Alla objekttyper (utom E, FL, BFL, SE, FF, SCE, EGTS)
05 HU-AVISERDATA-869 REDEFINES HU-AVISERDATA.
10 HU-FORVDATA.
15 HU-FORVNAMN PIC X(50).
15 HU-FORCO PIC X(50).
15 HU-FORUTDADR PIC X(32).
15 HU-FORVPOSTNR PIC X(6).
15 HU-FORVORT PIC X(32).
15 HU-FORVLANDKOD PIC X(5)
15 HU-FORVLAND PIC X(32).
15 HU-TILLSYNSMYND PIC X(50).
15 HU-TILLSUTDADR PIC X(32).
15 HU-TILLSPOSTNR PIC X(6).
15 HU-TILLSORT PIC X(32)
15 FILLER PIC X(4).

Posttyp 960 Personlig/dödsbon i konkurs
Ingår i prisgrupp: D
Avser Personuppgifter
05 HU-AVISERDATA-960 REDEFINES HU-AVISERDATA.
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HU-DODSBOMARK PIC X(1)
HU-DODSBONR PIC 9(10)
HU-PKNAMN PIC X(50)
HU-PKCO PIC X(50)
HU-PKGATA PIC X(32)
HU-PKPOSTNR PIC X(6)
HU-PKORT PIC X(32)
HU-PKLANDSKOD PIC X(5)
HU-PKLAND PIC X(32)
HU-PKLAN PIC 9(2)
HU-PKKOMMUN PIC 9(2)
HU-PKKONVDAT PIC 9(8)
HU-PKINKDAT PIC 9(8)
HU-PKRATTNAMN PIC X(32)
HU-PKMALNR PIC X(15)
HU-PKKINLDAT PIC 9(8)
HU-PKKUAVSLUDAT PIC 9(8)
HU-PKKUPPHADAT PIC 9(8)
HU-PKUPPHMALNR PIC X(12)
HU-PKBORTTAGDAT PIC 9(8)
FILLER PIC X(2).

Posttyp 961 Personlig/dödsbon i konkurs, alternativ adress
Ingår i prisgrupp: C
Avser Personuppgifter
05 HU-AVISERDATA-961 REDEFINES HU-AVISERDATA.
10 HU-ALTCO PIC X(50)
10 HU-ALTGATA PIC X(32)
10 HU-ALTPOSTNR PIC X(6)
10 HU-ALTORT PIC X(32)
10 HU-ALTLANDSKOD PIC X(5)
10 HU-ALTLAND PIC X(50)
10 HU-ALTLAN PIC 9(2)
10 HU-ALTKOMMUN PIC 9(2)
10 FILLER PIC X(152)

Posttyp 962 Konkursförvaltare, personlig/dödsbon i konkurs
Ingår i prisgrupp: C
Avser Personuppgifter
05 HU-AVISERDATA-962 REDEFINES HU-AVISERDATA.
10 HU-FRVNAMN PIC X(50)
10 HU-FRVCO PIC X(50)
10 HU-FRVGATA PIC X(32)
10 HU-FRVPOSTNR PIC X(6)
10 HU-FRVORT PIC X(32)
10 HU-FRVLAND PIC X(32)
10 HU-FRVTELEFON PIC X(50)
10 HU-FRVTELEFAX PIC X(77)
10 FILLER PIC X(2)

Posttyp 963 Tillsynsmyndighet, personlig/dödsbon i konkurs
Ingår i prisgrupp: C
Avser Personuppgifter
05 HU-AVISERDATA-963 REDEFINES HU-AVISERDATA.
10 HU-TSMNAMN PIC X(50)
10 HU-TSMCO PIC X(50)
10 HU-TSMGATA PIC X(32)
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10 HU-TSMPOSTNR PIC X(6)
10 HU-TSMORT PIC X(32)
10 FILLER PIC X(161)

TERMFÖRTECKNING
TERM KOMMENTAR
_________________________________________________________________
OBS! Samtliga posttyper är initierade som low-value
Teckenuppsättning ISO 8859-15 , som bygger på 7-bits ASCII

Posttyp 860 KONKURSER
HU-KKKOD STATUSKOD FÖR KONKURS, VÄRDE = 20, 21, 22, 24 (SE
BILAGA 2)
HU-KKTXT STATUS I KLARTEXT
HU-KKTING TINGSRÄTTSKOD SOM HANDLÄGGER KONKURSEN
HU-KINLEDD DATUM NÄR KONKURS INLEDDES
HU-KAVSLUTAD DATUM NÄR KONKURS AVSLUTADES
HU-KOSKOTT MARKERING OM KONKURS ÄR AVSLUTAD MED ÖVERSKOTT
Värde : J/blank
HU-KFORTSDAT KONKURS FORTSÄTTNINGS DATUM (används ej)
HU-KUPPHRATT KOD FÖR HÖGST DOMSTOLEN ELLER HOVRÄTT SOM UPPHÄVT
KONKURSEN
HU-KUPPHDAT DATUM FÖR UPPHÄVANDE

Posttyp 869 KONKURSFÖRVALTARE (FÖRETAGSKONKURS)
HU-FORVNAMN KONKURSFÖRVALTARES NAMN
HU-FORCO KONKURSFÖRVALTARES CO ADRESS
HU-FORUTDADR KONKURSFÖRVALTARES UTDELNINGSADRESS
851 81 Sundsvall 2016-10-08 67 (91)
Tel: 0771-670 670 · Fax: 060-12 98 40
bolagsverket@bolagsverket.se · bolagsverket.se
Skapat av: Michael Hultberg Version: 4.9

HU-FORVPOSTNR KONKURSFÖRVALTARES POSTNUMMER
HU-FORVORT KONKURSFÖRVALTARES POSTADRESS
HU-FORVLANDKOD KONKURSFÖRVALTARES LAND I KODFORM
HU-FORVLAND KONKURSFÖRVALTARES LAND
HU-TILLSYNSMYND TILLSYNSMYNDIGHET
HU-TILLSUTDADR TILLSYNSMYNDIGHETS UTDELNINGSADRESS
HU-TILLSPOSTNR TILLSYNSMYNDIGHETS POSTNUMMER
HU-TILLSORT TILLSYNSMYNDIGHETS POSTADRESS

Posttyp 960 PERSONLIG/DÖDSBON I KONKURS
HU-DODSBOMARK DÖDSBOMARKERING OM DÖDSBONUMMER SAKNAS
Värde: J/BLANK
HU-DODSBONR ORGANISATIONSNUMMER FÖR DÖDSBO
HU-PKNAMN NAMN
HU-PKCO C/O ADRESS
HU-PKGATA GATUADRESS
HU-PKPOSTNR POSTNUMMER (KAN VARA REDIGERAD)
HU-PKORT ORT
HU-PKLANDSKOD LANDKOD
HU-PKLAND LAND
HU-PKLAN HEMLÄN FRÅN SPARREGISTRET
HU-PKKOMMUN HEMKOMMUN FRÅN SPARREGISTRET
HU-PKKONVDAT KONVERTERINGSDATUM FÖR KONKURS FÖRE 1995-10-01

53(53)
Slutrapport
Anna Thelander
010-578 36 75

Datum

2016-11-21

HU-PKINKDAT INKOM DATUM TILL BOLAGSVERKET
HU-PKRATTNAMN RÄTTENS NAMN I KLARTEXT
HU-PKMALNR TINGSRÄTTENS MÅL NR PÅ BESLUTET
HU-PKKINLDAT TINGSRÄTTENS BESLUTSDATUM
HU-PKKUAVSLUDAT TINGSRÄTTENS AVSLUTSDATUM
HU-PKKUPPHADAT KONKURS UPPHÄVD DATUM
HU-PKUPPHMALNR MÅLNUMMER FÖR UPPHÄVANDE BESLUTET
HU-PKBORTTAGDAT BORTTAGANDE DATUM FÖR FELAKTIGT KONKURSÄRENDE

Posttyp 961 PERSONLIG/DÖDSBON I KONKURS, ALTERNATIV ADRESS
HU-ALTCO ALTERNATIV C/O ADRESS
HU-ALTGATA ALTERNATIV GATUADRESS
HU-ALTPOSTNR ALTERNATIV POSTNUMMER
HU-ALTORT ALTERNATIV ORT
HU-ALTLANDSKOD ALTERNATIV LANDKOD
HU-ALTLAND ALTERNATIV LAND
HU-ALTLAN ALTERNATIV HEMLÄN
HU-ALTKOMMUN ALTERNATIV HEMKOMMUN

Posttyp 962 KONKURSFÖRVALTARE FÖR PERSONLIG/DÖDSBON I
KONKURS
HU-FRVNAMN KK-FÖRVALTARE NAMN
HU-FRVCO KK-FÖRVALTARE C/O ADRESS
HU-FRVGATA KK-FÖRVALTARE GATA
HU-FRVPOSTNR KK-FÖRVALTARE POSTNUMMER (KAN VARA REDIGERAT)
HU-FRVORT KK-FÖRVALTARE ORT
HU-FRVLAND KK-FÖRVALTARE LAND
HU-FRVTELEFON KK-FÖRVALTARE TELEFONNUMMER
HU-FRVTELEFAX KK-FÖRVALTARE FAX NUMMER

Posttyp 963 TILLSYNSMYNDIGHET FÖR PERSONLIG/DÖDSBON I
KONKURS
HU-TSMNAMN TILLSYNSMYNDIGHETENS NAMN
HU-TSMCO TILLSYNSMYNDIGHETENS C/O ADRESS
HU-TSMGATA TILLSYNSMYNDIGHETENS GATA
HU-TSMPOSTNR TILLSYNSMYNDIGHETENS POSTNUMMER
HU-TSMORT TILLSYNSMYNDIGHETENS ORT

STATUSKODER
KOD KORTNAMN FÖRKLARING
20 KONKURS INLEDD företaget är under avveckling
21 KONKURS AVSLUTAD företaget har upphört att existera
22 KONKURS AVSLUTAD MED ÖVERSKOTT vilket innebär att det fanns tillgångar kvar
i företaget efter det att konkursen avslutades
24 KONKURS UPPHÄVD AV RÄTT av någon anledning har konkursen upphävts av en
domstol

