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Unga behöver utbildas i privatekonomi - Money Quiz är ett bra
verktyg
Unga i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum är skyldiga kronofogden miljonbelopp. Därför
vill Sparbanken Alingsås lyfta frågan om privatekonomi för unga. Alla högstadieklasser i de
fyra kommunerna har fått möjlighet att delta i en tävling under internationella Money Week,
som pågår i 30 länder 25-31 mars.
– Läroplanen innebär att du bara har ett par timmar privatekonomi under din skoltid. Samtidigt
påverkar privatekonomi livet väldigt mycket. Spara, låna, flytta hemifrån, betala. Vi vill stimulera till ett
förhållningssätt där man tar vara på möjligheterna man har, säger Linda Florén, ansvarig för Ung
Ekonomi på Sparbanken Alingsås.
Tävling med final i Europa
Temaveckan Money Week i slutet av mars innebär att högstadieklasser kan delta i tävlingen Money
Quiz. Det är en tävling i Sverige, som pågår samtidigt i flera länder. Finalen är sedan i Europa.
Sparbanken erbjuder samtidigt högstadielärare en föreläsning i privatekonomi.
– Vi har mailat ut till alla högstadielärare med erbjudande om föreläsning och att passa på att använda
quizet för att lyfta frågan om privatekonomi.
Tryggare och trevligare
Hon anser att det är viktigt att man som ung har en kunskap om ekonomi, inte minst för att inte hamna
fel. Samtidigt skapar en bra ekonomi ett tryggare, trevligare och roligare liv.
– Det är viktigt att ta ansvar och förstå att du kan göra skillnad. Du kan skapa en fin ekonomi även om
du inte har föräldrar som kan spara i fonder tills du är 18 år.
Många hos kronofogden
I Alingsås hade 91 unga upp till 25 år skuld på totalt 3 908 792 kronor förra året. I Lerum fanns 54
personer hos kronofogden med skulder på sammanlagt 2 188 505 kronor. 14 personer i Herrljunga
hade betalningsföreläggande hos kronofogden uppgående till 283 572 kronor. I Vårgårda var
motsvarande summa för totalt 37 personer 1 811 066 kronor.
– Vi inom banken känner en oro. Det här är baksidan av att vi inte ser privatekonomi som ett prioriterat
ämne i skolan. Det leder till att unga människor hamnar i knipa. Det förstör för framtiden att få
betalningsanmärkning. Man kanske inte får lägenhet eller mobilabonnemang, det kan även vara svårt
att få jobb, säger Linda Florén.
– Därför ser vi det som viktigt att prata om det här med barn och unga. Man behöver lära sig
exempelvis hur man betalar en räkning, vad som händer om man inte betalar.
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Fakta
Bakom Money Quiz står Europeiska Bankföreningen. Det är en tävling för elever i åldern 13-15 år om
privatekonomi, matematik och cybersäkerhet. Skolklasser från 30 länder i Europa deltar och den
vinnande klassen i varje land utser två elever som tillsammans med en lärare åker till finalen i Bryssel i
början av maj.
Under veckan fokuserar Sparbanken Alingsås, andra sparbanker och Swedbank på att
uppmärksamma allt banken gör för att lära barn och unga privatekonomi. Alla skolor i Alingsås,
Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner har fått information om Money Quiz.
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