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Riksbanken välkomnar regeringens översyn av skuldsaneringslagen och stödjer 
utredningens förslag om att utöka möjligheten till en andra chans för seriösa 
företagare. En mer effektiv hantering av djupt skuldsatta företagare kan leda till en 
ökad produktivitet och större välfärdsvinster i samhället. Riksbanken ser det som 
positivt att förslaget följer EU:s rekommendation om tre års betalningsplan, och 
bidrar till en ökad internationell harmonisering av skuldsaneringsregleringen.  

Riksbanken vill dock, som i tidigare yttranden1, framhålla att förändringar i 
skuldsaneringslagen inte bör leda till att låntagare som har hamnat på obestånd 
lättvindigt kan få sina skulder avskrivna. Det är därför värdefullt att man, samtidigt 
som man öppnar upp för skuldsaneringsmöjligheter för fler företagare än de med 
enkel eller småskalig verksamhet, håller kvar vid kravet om kvalificerad insolvens. 
Balansgången mellan att möjliggöra skuldsanering för företagare och se till att 
incitamenten till överdrivet risktagande inte förstärks är inte enkel. Det kan därför 
finnas anledning att återkomma till denna fråga när förslaget hunnit få genomslag, 
och utreda om effekterna blivit som förväntat. Riksbanken vill även betona vikten av 
att definiera tydliga skiljelinjer mellan existerande skuldsaneringsreglering och den 
föreslagna F-skuldsaneringen, för att undvika negativa incitament åt endera hållet. 
Även på detta område kan det vara befogat att följa upp utvecklingen en tid efter att 
förslaget hunnit träda i kraft. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter 
föredragning av Nathalie Gibas. 

 

 

 

Kasper Roszbach  

  

 Nathalie Gibas 

1 Se Remissyttrande om utkast till lagrådsremiss "Bättre möjlighet till skuldsanering" (DNR 2010-301-STA), 
Sveriges riksbank; samt Remissyttrande om Betänkandet Ut ur skuldfällan (DNR 2013-716-STA), Sveriges 
riksbank. 
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