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Yttrande över remisspromemorian "En ny ungdomspolitik"  

Kronofogdemyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad 

promemoria. 

 

Kronofogdemyndigheten har inget att erinra mot förslagen till en ny 

ungdomspolitik utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta. Dock vill 

Kronofogdemyndigheten betona följande: 

 

Enligt förslagen ska ungdomspolitiken inte begränsas till regeringens insatser utan 

omfatta all offentlig verksamhet som berör ungdomar. Ungdomsstyrelsen föreslås 

få i uppgift att främja ungdomars tillgång till kunskap i frågor som kan stärka 

deras makt att forma sina liv. Det är angeläget att kunskap om privatekonomi och 

problem kring överskuldsättning kommer i fokus när det handlar om detta.  

Här kan Kronofogdemyndigheten i samverkan med andra aktörer utgöra en 

bidragande kraft.  

 

Kronofogdemyndigheten delar även betänkandets bedömning att det finns behov 

av förstärkt och strategisk samverkan för att verka för att ungdomsperspektivet 

förbättras.  

 

I ett förebyggande syfte mot överskuldsättning har Kronofogdemyndigheten under 

senare år tagit initiativ till att förbättra samverkan mellan olika aktörer på olika 

nivåer. Kronofogdemyndigheten har bland annat inom ramen för myndighetsnät-

verket för barn och ungdomsfrågor arbetat med ”ungdomsarbetslöshet” samt 

”ekonomisk utsatthet” och lyft behovet av en större samsyn kring ungdomars 

levnadsvillkor. Det visar sig att det bl.a. finns ett tydligt samband mellan en hög 

ungdomsarbetslöshet i en kommun och antalet ungdomar som förekommer med 

skulder i myndighetens register. Kronofogdemyndigheten har dessutom åtagit sig 

att utveckla former och strukturer för samverkan mellan myndigheter inom 

ovannämnda område för ett bättre planerings- och beslutsunderlag för de insatser 

som riktar sig mot ungdomar.  

 

Kronofogdemyndigheten anser vidare att det finns för många motverkande 

faktorer för samverkan som försvårar optimalt samarbete. Enligt förslaget får 

Ungdomsstyrelsen ett ansvar att dels integrera ett ungdomsperspektiv, dels göra 

samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar. Det är angeläget att 
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Ungdomsstyrelsen även får ansvar för identifiering, kartläggning och bedömning 

av sakförhållanden, regler och andra omständigheter som hindrar en fungerande 

samverkan (t.ex. regelverket kring informationsutbyte mellan myndigheter) då 

Ungdomsstyrelsen sedermera föreslås verka för att undanröja befintliga hinder, 

underlätta för ett gemensamt arbete och genomförande av insatser som främjar 

målgruppens intresse. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 

handläggningen har också verksamhetschefen Lena Bäcker, teamchefen Jan 

Åkerlund samt kommunikatören Anders Lindberg, föredragande, deltagit. 

 

 

 

 

 

 

Eva Liedström Adler 

 

 

   Anders Lindberg   


