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§ 12 Dnr KON 2022-000016042 

Uppdragsplan 2023-2027, konsumentnämnden 

Konsumentnämndens beslut 

Godkänner förslag till uppdragsplan 2023-2027 med tillägg av följande 

indikator: Väntetiden för att träffa en budget- och skuldrådgivare 

understiger fyra veckor samt återkoppling från handläggare inom 

konsumentvägledning sker inom tre arbetsdagar. 

Sammanfattning 

Förslag till uppdragsplan 2023–2027 har framtagits för 

konsumentnämnden. I förslaget till uppdragsplan beskrivs nämndens 

nuläge med en omvärldsspaning. Förlag till förändring, förbättring och 

förnyelse inom nämndens uppdrag har sammanställts under delen 

prioriterade områden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-03 

Uppdragsplan 2023-2027 

  

Beslutet sänds till: 

Konsumentnämndens verksamheter 

kommunfullmäktige 
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Nämndens ansvarsområde 
 

 

 

  

Förändring av uppdrag/ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentnämnden, som enligt reglementet, har till uppgift att inom ramen för bestäm-
melserna i kommunallagen främja, stödja och samordna konsumentintressena inom kom-
munen.  
 
Nämnden ska därmed bland annat ge konsumenterna vägledning vid köp och reklamation 
av varor och tjänster, bistå med aktiv rådgivning till skuldsatta hushåll och medverka till 
skuldsanering enligt skuldsaneringslagen samt bedriva lokal marknadsbevakning inom kon-
sumentområdet. Konsument Skellefteå bedriver samarbete med Norsjö, Malå, Robertsfors, 
Arjeplog och Arvidsjaur. 
 
Arvidsjaur urfasas under 2022 då man har utbildat två st rådgivare där. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen aktuell i dagsläget. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Här beskrivs sammanfattat nämndens nuläge som utgår från fakta gällande verksamhet-

ens resultat och dess förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom konsumentnämndens område är prognosen att antalet skuldsaneringsärenden 
fortsätter öka. Sedan 2015 har antalet skuldsaneringsärenden nästan dubblerats och pe-
riodvis är väntetiden för att få hjälp med en ansökan upp till 5-6 veckor. Kronofogden har 
under 2020 lanserat ett projekt med bäring på att arbeta aktivt med att få bort s.k. evig-
hetsgäldenärer och hänvisar till den kommunala rådgivningen för hjälp med ansökan om 
skuldsanering. I Skellefteåregionen handlar det om (ingången 2020) ca 554 st personer. 
Kreditmarknaden är mycket aktiva vad gäller marknadsföring. På en marknad där tren-
den är att konsumenterna mer och mer ”shoppar” på kredit och även med en global 
handel förväntas behovet av privatekonomisk rådgivning att öka. Spelmissbruk som bak-
grund till de ekonomiska problemen är återkommande. 
 
Konsumentvägledningen har under senaste året haft en liten minskning av ärenden. 
Men det balanseras upp av att det ofta krävs flera återkommande samtal och besök i 
samma ärende. De mest långvariga ärendena beror på oseriösa försäljningsmetoder där 
företagen i fråga inte har någon som helst vilja att gå den drabbade konsumenten till 
mötes. En viktig del av verksamheten är förebyggande arbete (informationskampanjer, 
föreläsningar och skolbesök etc.) främst till gruppen ungdomar och äldre.  
 
Även företag nyttjar verksamheten för att få vägledning i konsumenträtt.  
 
Skellefteå kommun har en lång och framgångsrik tradition av konsumentvägledning och 
budget- och skuldrådgivning. Verksamheten är nationellt uppmärksammad:  
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Inriktning och/eller prioriterade områden för peri-

oden 2023-2027, inkl indikatorer. 
Med fokus på vad nämnden vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget. Priorite-

ringarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och önskad utveckling för att bidra till 

KFs övergripande mål (tillgänglighet, trygghet, effektivitet, samhällsutveckling) och de 

ekonomiska förutsättningar som lyfts i planeringsförutsättningarna. 

 

 

Nämnden ser det som viktigt med en lokalt stark oberoende konsument-

vägledning och budget skuldrådgivning i ett växande Skellefteå. I sitt 

arbete vill nämnden medverka till en ekonomisk, social och miljömässigt håll-

bar utveckling samt verka för ett samhälle med starka, trygga och kunniga 

konsumenter.  

Personlig rådgivning av god kvalitet Engagerat och professionellt stöd 

och vägledning till de som behöver det. På det sätt som mottagaren behöver 

(kan vara digitalt och på andra språk).  

Informationsinsatser 

Genom olika informationsinsatser kan konsument Skellefteå bidra till trygg-

het för medborgarna. 

Indikatorer som visar om vi är på rätt väg:  
 Minska andelen ”evighetsgäldenärer” med en aktiv konsumentvägledning och budget/skuldrådgivning 

(554 st hos Kronofogden 2020). 

 Verksamheten har haft kontakt med fler än 300 seniorer (65+) inom verksamhetens uppdrags område. 

Det kan handla om att informerat om bedrägerier, konsumenträttigheter och skuldfällor etc. 

 Verksamheten har haft kontakt med fler än 300 ungdomar (15-25 år) inom konsumenträttsområdet och 

budget- och skuldområdet. 

 Väntetiden för att träffa en budget- och skuldrådgivare understiger fyra veckor samt återkoppling från 

handläggare inom konsumentvägledning sker inom tre arbetsdagar. 

Driftbudget och plan 2023-2026 
Här anger ni nuvarande budgetram, samt beskriver vilka insatser som görs för att bidra till att 

klara de årliga effektiviserings- och rationaliseringskrav som årligen vilar på kommunen under 

hela den kommande budget- och planperioden.  

Konsumentnämndens budget består endast av den politiska nämndens 

arvoden, utbildningsmedel och övriga sammanträdeskostnader. Nämnden 

beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram.  

Konsument Skellefteås verksamhetsbudget som innehåller 

konsumentvägledningen och budget och skuldrådgivningen ligger hos bygg- 

och miljönämnden. Verksamheten består av fyra st årsarbetare och har inga 

avgifter eller taxor i sin finansiering. Antalet årsarbetare har varit densamma 

i 15 år.  

Personalen är resurserna och utan utökade ramar kommer verksamheten 

inte klara effektiviserings och rationaliseringskraven utan att minska service-

nivån.  
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