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Handläggningen av vissa
associationsrättsliga ärenden

Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:166 där
det föreslås att ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga
ärenden flyttas från länsstyrelserna till Bolagsverket. Det gäller bl.a. ansök-
ningar om att det ska utses en behörig revisor i ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening och om att det ska kallas till stämma i sådana företag.
Genom förslaget uppnås bättre likformighet och effektivitet vid handlägg-
ningen av ärendena. I propositionen föreslås också att det inte längre ska
vara möjligt för en revisionsbyrå att få dispens från kravet på att den verk-
ställande direktören ska vara revisor. Ändringar föreslås i bl.a. aktiebolags-
lagen (2005:551) och revisorslagen (2001:883).

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 november 2013.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
6. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
7. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:166 punkterna 1–8.

Stockholm den 13 juni 2013

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lund-
ström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina
Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Ceder-
felt (M), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M),
Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Lars
Eriksson (S) och Elin Lundgren (S).
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Redogörelse för ärendet

Hösten 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över
vissa aktiebolagsrättsliga frågor (dir. 2007:132). Utredningen antog namnet
Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15). I april 2009 överläm-
nade utredningen sitt slutbetänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
(SOU 2009:34).

I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp en av frågorna som
behandlas i betänkandet, nämligen ansvaret för handläggningen av vissa
associationsrättsliga ärenden. Övriga frågor i betänkandet kommer att
behandlas i ett annat sammanhang. Betänkandet har remissbehandlats.

I propositionen behandlas även en motsvarande fråga för ekonomiska
föreningar. Föreningslagsutredningen (Ju 2008:10) har i delbetänkandet
Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37) lämnat de
lagförslag som propositionen i den delen grundar sig på. Ett av förslagen
justeras i utredningens slutbetänkande En ny lag om ekonomiska för-
eningar (SOU 2010:90). Betänkandena har remissbehandlats. För att kom-
plettera beredningsunderlaget remitterade Justitiedepartementet i november
2012 en promemoria med vissa förändringar i förhållande till förslagen i
de angivna betänkandena.

I propositionen behandlas slutligen en fråga om huruvida det även fort-
sättningsvis ska finnas en möjlighet till dispens från kravet på att den
verkställande direktören i registrerade revisionsbolag ska vara revisor. Frå-
gan har väckts i en framställning från Revisorsnämnden. Framställningen
har remissbehandlats.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen

i bilaga 2.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

2012/13:CU22

4



Utskottets överväganden

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen
Regeringen föreslår att de uppgifter som länsstyrelsen i dag har enligt aktie-
bolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar och enligt vissa andra
lagar ska flyttas över till Bolagsverket, bl.a. uppgifterna att utse en behö-
rig revisor när någon sådan inte utsetts trots att så ska ske och att i vissa
fall kalla till stämma. Om Bolagsverket inte kan kalla till stämma på det
föreskrivna sättet, ska Bolagsverket kunna kalla på något annat lämpligt
sätt. Liksom hittills ska bolaget eller föreningen ersätta kostnaden för kal-
lelse till stämman. Bolagsverkets beslut i ärenden om kallelse till stämma
m.m. ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två måna-
der från beslutets dag.

Vidare föreslås att möjligheten till dispens från kravet på att den verk-
ställande direktören i ett aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet ska
vara revisor tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013.
Förslaget att flytta över vissa associationsrättsliga ärenden från länssty-

relserna till Bolagsverket kommer att kräva informationsinsatser till allmän-
heten, utbildning av personal och anpassning av Bolagsverkets it-system. I
budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen att resurser för hanter-
ingen av de aktuella ärendena skulle tillföras Bolagsverket under 2013
(prop. 2012/13:1 utg. omr. 1 s. 51). Riksdagen ställde sig bakom detta
(bet. 2012/13:FiU10 och rskr. 2012/13:139). Ikraftträdandet bör därför,
enligt regeringen, sättas till den 1 november 2013. Även förslaget att ta
bort möjligheten till dispens från kravet på att verkställande direktör i ett
aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet ska vara revisor bör träda i
kraft detta datum.

Utskottets ställningstagande
Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskot-
tet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta
lagförslagen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:166 Handläggningen av vissa
associationsrättsliga ärenden:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebo-

lagslagen (2005:551).
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar.
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(1995:1570) om medlemsbanker.
4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorsla-

gen (2001:883).
5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(2004:575) om europabolag.
7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(2006:595) om europakooperativ.
8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043).
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2013
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