
Överskuldsättning kan få stora konsekvenser, både för den enskilde individen och för 
samhället. Ekonomiska problem kan påverka den psykiska och fysiska hälsan. I sin vardag 
möter människor olika yrkesgrupper och fler av dom behöver fråga ”Hur mår din ekonomi?”.

Inbjudan till workshop med Kronofogden och Konsumentverket

Lokal samverkan mot överskuldsättning

Våren 2016 fick Konsumentverket ett 
regeringsuppdrag att i samarbete med 
Finansinspektionen och Kronofogden verka 
för en fördjupad samverkan mot 
överskuldsättning.

Inom ramen för arbetet har vi tidigare bjudit 
in till informationsmöten, workshops etc. 
och genom studiebesök, möten har vi utbytt 
kunskap och erfarenheter med många 
samhällsaktörer. 

Nu bjuder vi in till en träff i Umeå. 

Syftet med dagen är informera om vårt 
arbete samt sprida metodstödet för lokal 
samverkan mot överskuldsättning.

Tillsammans med er vill vi även diskutera 
hur vi kan nå ut med stöd till personer som 
har eller riskerar att få problem med skulder 
så att de kan få ordning på sin ekonomi. 

Välkommen! 

Anna Wiberg, Kronofogden 
Maria Lindstedt, Konsumentverket

När: Onsdag den 13 mars
Välj mellan förmiddag eller eftermiddag:
kl. 9:00-11:30 eller 13:30-16:00 
Var: Kronofogden, Kylgränd 6B, Umeå. 
Vi bjuder på fika

Deltagande i workshopen är kostnadsfritt, och 
antalet platser är begränsat

Anmälan:
Anmäl dig här så snart som möjligt, dock 
senast fredag den 1 mars. Bekräftelse skickas 
ut en vecka i förväg.

Har du frågor? Hör av dig till Martina 
Dagobert, Kronofogden, 010-579 20 78

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rJcX28Q0_kuI6ndMgWj-hPfh1gGuV4ZNre0aRZ-NwpFUQzNXWFY3MlRMN0tPTEZPVlYySExIMFFBTi4u


niskors tillgång till krediter, och

lanera och ordna sin ekonomi.  Men

r påträngande och betalningsuppläggen

onsumenter att ta ställning till det som

nskaper om privatekonomiska frågor.

nna betala tillbaka kan konsekvenserna bli

ng får negativa konsekvenser och kan i

dsättning.

r att antalet svårt skuldsatta ökat med 3000

nga som vart femte hushåll saknar enligt

isk buffert för oförutsedda utgifter. I

omkring 400 000 personer med en samlad

land dem finns det närmare 100 000 personer

dighetens register i 20 år eller mer, enligt

itsamhället? (SOU 2013:78).  

blem både för samhället och för dem som

eda till eller förvärra psykisk och fysisk ohälsa,

 minst barn.

för att motverka överskuldsättning bedömer 

rder på en lång rad områden.

ter en överenskommelse med Vänsterpartiet, en

i budgetpropositionen för 2016. Strategin syftar

 får ekonomiska problem, dels hjälpa de som fått 

bättra sin ekonomiska situation. Strategin tar

mentfrågor och privatekonomi,

editgivning,

kulder till det allmänna,

ektivt stöd till skuldsatta,

sförfarande som når fram till och används av de

å att

ll barn och unga

oria 

-16




