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Färre gick
i konkurs
i september
Företagskonkurserna har börjat
minska i Sverige.
Det framgår av ny statistik från
kreditupplysningsföretaget UC,
som tolkar trendbrottet som en
positiv konjunktursignal.

RISAS. Justitieminister Beatrice Ask säger nej till en lag om begränsad fakturatid och har fått stora delar av näringslivet emot sig.

Enligt de senaste siffrorna, som UC har
sammanställt men ännu inte publi
cerat, minskade antalet företags
konkurser i Sverige med 5 procent, till
476 i september, jämfört med samma
månad i fjol.
”Vi vill ha ett par månaders siffror
i ryggen innan vi vågar dra några säkra
slutsatser. Men detta är tredje månaden
i fäljd som konkurserna minskar, så
man kan definitivt tala om ett trend
brott”, säger Roland Sigbladh, mark
nadschef på UC.
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Fakturalagen dröjer

Regeringen ignorerar krav från oppositionen
Det blir inget lagförslag i höst om att fakturor måste betalas inom högst 30 dagar.
Justitieminister Beatrice Ask hamnar
därmed på kollisionskurs med den riksdagsmajoritet som har begärt ett sådant
förslag.
I veckan presenterade reger
ingen sin lista över de propo
sitioner som är planerade till
höstriksdagen. Men under
justitiedepartementets fög
deri saknades den väntade
propositionen om högst
30 dagars betalningstider
i näringslivet.
”Frågan är inte begravd.
Men på grund av kritiken
i remissrundan har regeringen
ännu inte bestämt om eller när
det kan komma ett förslag”,
säger Per Claréus, pressekrete
rare på justitiedepartementet.
Blir det ett lagförslag
senare i höst som kan
träda i kraft den 1 januari

2014, vilket riksdagen har
begärt?

”Nej, det blir i varje fall
ingen lag som börjar gälla vid
årsskiftet. Med tanke på den
starka kritiken i remissrundan
behövs det mer beredning”,
säger Per Claréus.

MISSNÖJD.
Entreprenören
Dan Olofsson.

konstaterat att moderaterna
inte vill lägga den beställda
propositionen med hänvis
ning till den fria avtalsrätten.
Efter förlusten i riksdagen
i januari presenterade reger
ingen en så kallad departe
mentsskrivelse om 30 dagars
betaltid som gick ut på remiss
till ett stort antal myndigheter
och företrädare för närings
livet. Flertalet sa nej till för
slaget, med Svenskt Närings
liv i spetsen.
”Bedrövligt skådespel”
Bland de positiva rösterna
fanns Företagarna, Teknik- &
designföretagen, Almega och
FKG som organiserar bilindu
strins underleverantörer.
Entreprenören Dan Olofs
son, som har drivit frågan om
kortare betalningstider, är
starkt kritisk till regeringens
reträtt.
”Ett bedrövligt skådespel”,
säger han.

Tiger i frågan
Justitieminister Beatrice Ask
vill inte kommentera den
infekterade frågan.
Enligt vad Di erfar diskute
rades frågan så sent som i ons
dags mellan näringsminister
Annie Lööf (C) och Mats Odell
(KD), ordförande i närings
utskottet. Annie Lööf ska då ha

”Regeringen har att följa
riksdagens beslut. Att sedan
jurister på ett antal organisa
tioner som ofta skriver remisï¿½
svar inte förstår att kassa
flödet är livsnerven för en
företagare förvånar mig inte”,
säger han.
Bromsar jobbtillväxt
”Jag är helt övertygad om att
en majoritet av Sveriges små
och medelstora företagare
tycker att det är oacceptabelt
med kredittider på upp till
120 dagar. Dessutom bromsar
det jobbtillväxten om dessa
företags likviditet stryps”,
säger Dan Olofsson.
Di lyckades i går inte nå
Socialdemokraternas grupp
ledare Mikael Damberg som
har drivit frågan om lagstift
ning.
LARS TULIN
lars.tulin@di.se
040-791 45

Åklagaren: Paulsson har varit drivande

Åklagaren yrkar även
i hovrätten på fängelse
för fastighetsprofilen
Erik Paulsson.
Det framgick när slutpläderingarna i muthärvan
kring Friends Arena hölls
i går.

påÂ�verkas”, förklarade han för
rätten.
Åklagaren har överklagat
fem av de sex domarna som
föll i Solna tingsrätt, bland
annat den friande domen mot
Fabeges ordförande och Peabs
grundare Erik Paulsson.

Åklagaren Alf Johansson var
först ut när slutpläderingarna
hölls i Svea hovrätt.
”Målet handlar inte om
huruvida det var rätt eller
fel att bygga nationalarenan
eller om stadsdirektören
gjorde skäl för ersättningen,
det handlar om risken för
att det oberoende besluts
fattandet i kommunen

Yrkar på ett års fängelse
Åklagaren yrkar, precis som
i tingsrätten, på att fastighets
profilen döms till fängelse
i minst ett år.
”Erik Paulsson är den av
delägarna som har varit mest
drivande, han har förmedlat
och talat om att betalningen
till stadsdirektören ska verk
ställas”, sa Alf Johansson.

För Lennart Daleke, tidi
gare vd i ett av arenabolagen,
yrkar åklagaren på fängelse
i mindre än ett år. För de
övriga två åtalade yrkar åkla
garen villkorlig dom och dags
böter.

STRAFF HOTAR.
Fastighetspro
filen Erik Pauls
son.

Grov bestickning
Den tidigare stadsdirektören
Sune Reinhold, som i tings
rätten dömdes för tagande av
muta, avled i somras.
Erik Paulsson förnekar
brott.
”Åklagaren talar om obe
tänksamhet när det gäller min
klient, jag kan inte tro att han
verkligen anser att det ska
leda till att en tidigare ostraf

fad 71-åring åker i fängelse”,
sa hans försvarare Leif Gus
tafson.
Åtalspunkterna är grov
bestickning, grovt mutbrott
och medhjälp till grovt mut
brott.
Bakgrunden är att det har
framkommit att Solnas tidi
gare stadsdirektör fick betalt
för sina extratjänster som
konsult i samband med byg
get av Friends Arena.
Fabege, Peab och Solna
stad är delägare i bolagen
bakom Friends Arena.
MARGARETHA LEVANDER
margaretha.levander@telia.com
070-764 07 51

Varför minskar då konkurserna just
nu?

”Det är sannolikt en kombination av
att den internationella konjunkturen
har förbättrats, vilket gynnar den
svenska exportindustrin och vi ser
också att orderingången till underleve
rantör stärks”, säger Roland Sigbladh.
Även att de svenska hushållen, som
höll igen under första halvåret, har bör
jat konsumera mer bidrar till färre kon
kurser de senaste månaderna.
Det är stora skillnader mellan olika
branscher och över landet. Största
minskningarna i september var inom
transportbranschen. Och i Stockholms
län minskade företagskonkurserna
med 13 procent, på grund av bland
annat bra utveckling för detaljhandeln.
Skåne går mot strömmen
Skåne går däremot mot strömmen, där
ökade konkurserna med hela 34 pro
cent.
”I Skåne var det främst detaljhan
deln, där det finns en överetablering,
som bidrog till ökningen”, säger Roland
Sigbladh.
Men efter den svaga inledningen på
året har företagskonkurserna för årets
nio första månader ändå ökat. Mellan
januari och september gick 5 167 före
tag omkull, vilket är 6 procent fler än
samma period förra året.
”Svensk exportindustri är beroende
av en stabilisering och uppgång av kon
junkturen i euroländerna, och det åter
står att se vad den senaste utvecklingen
i USA leder till”, säger Roland Sigbladh.
UC förutspår att företagskonkur
serna under helåret 2013 ökar med 5
procent jämfört med förra året.
KIM LUNDIN
kim.lundin@di.se
031-701 51 52

FÄRRE KONKURSER. Enligt UC, med
Roland Sigbladh, har utvecklingen
för företagskonkurserna svängt den
senaste tiden. Fram till sommaren
ökade antalet konkurser. Men nu
pekar pilarna nedåt.

