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Skuldsaneringslag
Regeringen förslår i prop. 1993/94:123 att riksdagen ska fatta beslut om en
skuldsaneringslag som föreslås träda i kraft fr o m 94-07-01. Förslaget innebär
att en fysisk person helt eller delvis kan befrias från betalningsansvar för sina
skulder. Något traditionellt remissförfarande har ej föregått förslaget.
Lagförslaget är uppbyggt i tre steg. Första steget innebär ett ansvar för den
enskilde att själv försöka träffa uppgörelse med sina borgenärer. Kommunen
förutsätts ge råd och anvisningar. Lyckas inte detta kan den enskilde i det
andra steget ansöka om frivillig skuldsanering hos kronofogdemyndigheten
och tillsammans gör myndigheten och den enskilde upp ett förslag till skuldsanering som förutsätter samtliga gäldenärers godkännande. Om någon gäldenär motsätter sig förslaget ska kronofogdemyndigheten i det tredje steget
överlämna ärendet till tingsrätten som beslutar om tvingande skuldsanering.
Skuldsaneringslagen innebär att kommunen ska erbjuda stöd och hjälp med
privatekonomisk rådgivning till skuldsatta personer för de som vistas i
kommunen. Det understryks i förslaget att det stora flertalet fall av skuldsanering ska kunna lösas under steg 1 på frivillig väg. I lagen anges inte hur
kommunerna ska organisera sin verksamhet.
Kommuner tillförs ej heller några resurser med anledning av förslaget, vilket
betyder att det är upp till respektive kommun att själv avgöra ambitionsnivå,
resursinsatser och organisation.
Med anledning av de positiva erfarenheter som finns på flera håll i landet
kring budgetrådgivning och minskade socialbidragskostnader, kan en väl
fungerande skuldsanerings- och budgetrådgivningsverksamhet vara ett sätt
att sänka kostnaderna för socialbidrag och samtidigt uppfylla den nya lagens
intentioner.
I propositionen avsätts 10 Mkr för utbildning riktad till kommuner, kronofogdemyndigheter m fl. och 40 Kr till kronofogdemyndigheterna och domstolsverket för nya arbetsuppgifter. Konsumentverket har uppgiften att sam-
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ordna informations- och utbildningsinsatser samt övriga genomförandeåtgärder i samband med lagens ikraftträdande. Följande aktiviteter kommer att
genomföras.
• Regionala konferenser. Konsumentverket genomför för närvarande en
seminarieserie på sex orter i landet för att informera kommunala politiker,
ansvariga tjänstemän och berörda handläggare om lagstiftningen.
• Gemensamma utbildningar. Under de tre första veckorna i maj kommer
21 tvådagarskurser att genomföras. Syftet med kurserna är att ge kunskaper om lagen och förfarandet i de olika stegen. Konsumentverket vill
också med kursverksamheten arbeta fram en samsyn mellan de olika berörda myndigheterna.
• Under hösten kommer ytterligare fördjupningskurser.
Svenska Kommunförbundet avser att återkomma med ytterligare information om något nytt i sak framkommer under riksdagsbehandlingen.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Leif Klingensjö
08-772 43 28 och Olle Wendt telefon 08-772 46 47.
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