
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING IDAG

• Kommunen har skyldighet att bedriva budget- och skuldrådgivning 
enligt Socialtjänstlagen kap 5 12§

- ”Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. 

- Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess 
att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”

• Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO)



YRKES ROLLEN  
BUDGET OCH SKULDRÅDGIVARE

Syftet med rådgivningen är att tillsammans med den rådsökande finna 
lösningar och skapa en hållbar ekonomi på sikt.

• Budgetrådgivning

• Skuldrådgivning

• Stöd inför, under och efter skuldsanering

• Samverkan

• Utåtriktade och förebyggande insatser



• Rådgivningen är frivillig.

• Sekretess 

• Den rådsökande fattar sina beslut.

• Egenmakt.

• Undviker att arbeta med fullmakter.

VIKTIGT



• Vägar in i skuldsättning

Arbetslöshet

Sjukskrivning

Psykosociala problem

Psykisk sjukdom

Somatisk ohälsa

Missbruk 

Kriminalitet



LÄGET I NACKA  2021

1825 Personer skuldsatta i Kronofogden register

1226 Barn vars minst en av deras föräldrar har skulder hos  

Kronofogden

133  Inskickade skuldsaneringar, varav 44 har fått hjälp av 

BUS

52  Beviljade skuldsaneringar

216 Pågående skuldsaneringar



ÖVERSKULDSÄTTNING

• Ett tillstånd av lång och allvarlig skuldsättning, där 
individen inte längre kan betala sina löpande 
kostnader och lån. 

• Överskuldsättning orsakar 

• personligt lidande 

• stora samhällsekonomiska kostnader



ÖVERSKULDSÄTTNING

1, 3 miljoner
personer fanns i inkassobolagens 

register vid årsskiftet 2020/2021

50%
ökning under de 

senaste fem åren

Endast

30%
av de skuldsatta hos 

inkassobolagen fanns 

i Kronofogdens 

register



HUSHÅLLS EKONOMI

• Vad är en Budget?? Och hur får man den i 
Balans?

1. Ta fram alla Fasta utgifter under kommande  
månaden

2. Ta fram alla inkomster under kommande månad

• Hur mycket finns kvar när du har betalt det som 
du måste?

• Fördela denna summan på det du behöver köpa 
under månaden. 



Fasta utgifter Kalle 67år

Inkomster
Pension 10500

Bostadsbidrag 4300

Övrigt 1000

Sum 15800

Utgifter
Hyra 8000

El 350

Hemförsäkring 200

Mobil 399

Katt försäkring 400

Bredband 300

Sum 9 649

Att leva för 6151

Kostnader

Mat 2900

Kläder 500

Sl kort 650

Hygien 200

Nöje 700

Katten 400

Buffert 801

Sum 6151

Gör en månadsbudget

Vid utmätning

Förbehåll

Hyra 8000 + 5157= 13 157

Till kronofogden 2 643:-



ÅRSÖVERSIKT



VAD KOSTAR DET OM DU INTE BETALA???



Skuldens väg till verkställighet ( Kronofogden)

Skulder till det allmänna  A-Mål

Räkning Påminnelse 1

eventuellt 

Påminnelse 2
Verkställighet

(kronofogden)

Skulder till det allmänna kan exempelvis vara:

•skatt
•studiemedelsavgift
•böter
•avgift till brottsofferfonden
•felparkeringsavgift
•trängselskatt
•fordonsskatt
•underhållsstöd



Skuldens väg till verkställighet (KFM)

Skulder till företag och privatpersoner  E-Mål

Räkning Påminnelse Inkasso Utslag/ Dom Verkställighet

Skulder till företag och privatpersoner måste fastställas via 

utslag i betalningsföreläggande, eller via beslut i domstol. 

Dessa skulder kan till exempel vara:

•köp av en vara eller tjänst genom lån eller kredit
•trafikförsäkringsavgift
•skadestånd
•banklån
•elräkning
•kommunikationsskulder, till exempel mobilräkning
•hemutrustningslån
•kommunala avgifter, såsom förskole-avgift.



BETALNINGSUTRYMME / 
FÖRBEHÅLLSBELOPP

• Rätt att ha kvar vid löneutmätning: Förbehållsbelopp

• Ensamhushåll: Hyra inkl uppvärmning + 5157:-

• Sammanlevande makar sambos Hyra inkl uppvärmning + 8520:-

• Barn till och med 6 år 2736:-

• Barn 7 år och äldre 3150:-

Från och med den 1 juni 2022 delas barn in i fyra ålderskategorier (i stället för som nu 
två) vid uträkning av förbehållsbelopp. Normalbeloppen för barn i de äldre 
kategorierna höjs.

• Kostnader du kan få tillägg för

• Vissa kostnader kan du få tillägg för. Det kan exempelvis vara kostnader för medicin och 
läkarbesök eller barnomsorg eller arvode god man.



INGET BETALNINGSUTRYMME

Inga nya skuldsättningar !!!!!!!!!



OM PENGARNA INTE RÄCKER HUR 
SKA JAG TÄNKA

• TÄNK  HEM  - prio

• HYRA

• EL

• MAT



Delgivningskvitto med föreläggande

Kronofogden vill att du skriver under 

Delgivningen

och skickar tillbaka till KFM , det du gör 

då innebär att

du skriver under att du har tagit emot 

föreläggandet.

Om du tycker att föreläggandet är FEL,  

(inte din  skuld)

har du 10 dagar på dig att meddela KFM 

att du 

bestrider skulden.

Är det din skuld behöver du inte göra 

något efter 10 dagar 

Fastställs skulden vilket innebär att du 

har erkänt att det är din

Skuld.  



Vad finns det för tillgångar

Utmätning

•del av lön eller annan inkomst ( till ex sjukpenning A-
kassa, pension) 

•lös egendom, exempelvis pengar, bilar, eller 
skatteåterbäring

•bostadsrätt eller fastighet.



BUS I NACKA

•

Tack för uppmärksamheten !!!

Helena Kindstrand och Lena Holgersson

helena.kindstand@nacka.se lena.holgersson@nacka.se

tel: 08 718 76 34 tel: 08 718 84 52

mailto:helena.kindstand@nacka.se
mailto:Lena.holgersson@nacka


BUS I VÄRMDÖ OCH VAXHOLM

• Du kan som god man/förvaltare ta hjälp från budget- och 
skuldrådgivningen för din huvudmans räkning. Rådgivningen är kostnadsfri. 
Du vänder dig till den kommun där din huvudman är folkbokförd.

• Kontakt till Värmdös budget- och skuldrådgivning:

• Värmdö budget- och skuldrådgivning (länk till hemsidan)

• Kontakt tillVaxholms budget- och skuldrådgivning:

• Vaxholms budget- och skuldrådgivning (länk till hemsidan) 

https://www.varmdo.se/omsorgochstod/ekonomiochbidrag/budgetochskuldradgivning.4.3251048d16e2a7e78487b70d.html
https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/ekonomiskt-stod-och-radgivning/budget--och-skuldradgivning

