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Skolverket
via e-post: remiss.amnesbetyg@skolverket.se
Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på
gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet
(2022:55)
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) yttrar sig angående den del av remissen som avser ”ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena”, ämnet
”samhällskunskap”, ”nivå 1a1” och ”nivå 1b”, rubriken ”ekonomi och resursfördelning” (bilaga 9).
Kronofogden har i uppgift att motverka överskuldsättning och arbetar sedan lång
tid aktivt för att motverka skuldsättning av barn och unga. Ett viktigt verktyg för
att undvika att hamna i överskuldsättning är kunskap.
Av rapport och analys från Finansinspektionen1 framgår att många unga riskerar
att tidigt i livet ta på sig skulder, vilket kan begränsa deras handlingsfrihet längre
fram i livet samt att den variabel som i högsta grad påverkar sannolikheten att få
betalningsproblem, är låntagarens ålder.
För unga kvinnor ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande från 2020
till 2021, med 3,6 %, för unga män, 7,6 %.2 Skuldbeloppen ökade med 19,7 % respektive 10 %. Antalet ansökningar om skuldsanering avseende unga, ökade från
2019 till 2020, med 33 %.3
Kronofogden ser en risk att lärare inte kommer att lägga lika stor vikt vid begreppet skuld om det inte står i ämnesplanen, vilket kan få till följd att det blir svårare
för unga att få kunskap om skuldsättning. Begreppet skuld är inte synonymt med
sparande och lån. För att undvika att unga hamnar i överskuldsättning är det viktigt att unga i skolans vanliga undervisning, får utbildning inom sparande, lån och
skuldsättning. Det är därför viktigt att begreppet skuld uttryckligen finns med i
ämnesplanen.

1

Finansinspektionen Konsumentskyddsrapport 2021 dnr 20-21857, 21 februari 2021 och
Finansinspektionen FI-analys ”Varför får vissa konsumtionslåntagare betalningsproblem?”, dnr
21-2928, Nr 29, 21 februari 2021
2
Unga=personer under 25 år.
3
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Det här beslutet har fattats av vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen. Kronofogde Karin Queckfeldt har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även, vikarierande biträdande rikskronofogde Tomas Höglund,
produktionsdirektör Eva Carlquist och rättschef Ulrika Lindén deltagit. Beslutet
har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.

