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Vårt uppdrag - Kronofogden ska: 

• Verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och 
att överskuldsättning motverkas.

• Tillhandahålla information och god service så att allmänhet och 
företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga 
och hållbara beslut.

• Förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

• Bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter 
på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för 
såväl allmänhet och företag som Kronofogden.



Ny organisation 
skapar bättre 
förutsättningar



Vi har kundens 
fokus
- Skuldsanering
- Medelshantering
- Digitalisering



Skuldkollen

Tillsammans kan vi hjälpa ungdomar genom att öka kunskap om privatekonomi och skapa 
bättre förutsättningar till en framtid där pengar och ekonomi är viktigt.

Därför har Kronofogden tagit fram lektionsmaterial för gymnasieskolan. 

Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över 
sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör. 

Kronofogdens förebyggande arbete



Du kan berätta om pengar och oro

Varje dag möter vi människor i svåra ekonomiska situationer, och många gånger finns det 
även mindre barn i familjen. Små barn kan bära på en stor oro för pengar. De känner sig 
ensamma i sin situation och lägger ofta ansvaret på sig själva.

Vi har sett att barn ofta upplever att de får för lite information och att de inte alltid förstår den 
information de får. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. 
Därför har Kronofogden i samverkan med Bris tagit fram animerade filmer för barn. Filmerna 
uppmuntrar barn som är oroliga att ta kontakt med Bris, där de får hjälp av erfarna kuratorer. 

Kronofogdens förebyggande arbete



Tack!
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