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Vad gör en budget- och 

skuldrådgivare?

• Kartläggning av skulder

• Budget

• Skuldrådgivning

Avbetalningsplan

Ackord

Skuldsanering



Skulder- Kartläggning av skulder

• Spara brev

• Ringa till inkasso och KFM

• Be om betalningsföreläggande 



Inkomster
Det är viktigt att man har de bidrag och inkomster som man har rätt till.

• Lön

• Pension

• Sjukpenning

• Sjukersättning

• Föräldrapenning

• Pensionsförsäkringar

• Barnbidrag

• Underhållsbidrag

• Vårdbidrag

• Studiebidrag

• Bostadsbidrag/bostadstillägg



Ej inkomst

• CSN-lån

• Försörjningsstöd



Kronofogden

• Neutral part

• Verkställighet

• Skuldsanering

• Avdelningarna har inte kunskap om varandras verksamheter

• Avdelningarna har inte tillgång till varandras datorsystem



Verkställighetens arbete

• Driva in medel för att täcka skulderna

• Se till att gäldenären kan försörja sig trots skulder

• Utmäta lös och fast egendom

• Avhysningar

• Vara en länk mellan gäldenär och borgenär



Vad verkställigheten inte gör

• Avbetalningsplaner på enskilda mål

• Kommer hem och tar hela möblemanget

• Hjälper till med at söka skuldsanering

• Sätter betalningsanmärkningar

• Bryr sig om att man har sökt skuldsanering



Löneutmätning

• Kronofogden gör en beräkning

• Tar hänsyn till familjemedlemmar

• Räknar med sambo/make/makas inkomst men utmäter den inte

• Tar hänsyn till vissa kostnader



Löneutmätning och genomgång 

• För att hitta eventuella felaktigheter 

• Se om det finns andra inkomster som personen glömt att nämna



Utmätning av fast och lös egendom

• Bankmedel: Utmäts först, hänsyn tas till försörjning för resten av 

månaden.

• Fordon: Utmäts om det finns ett värde över 27 000 kr

Leasing- bilar 

Fastighet och bostadsrätt:

• -Kan utmätas trots att man har barn

• -Kan även utmätas för i förhållandevis små skulder

• -Kan utmätas trots att man inte äger hela själv

• -Kronofogden tar ej hänsyn till att man blir bostadslös

• -Man kan få anstånd för att få sälja bostaden själv



Skuldsanering 

• En typ av avbetalning där resterande skulder avskrivs efter 

fem alternativt tre år.

• Kriterier för att få skuldsanering

- Kvalificerad insolvens 

- Skälighet



Skuldsanering för privatpersoner

• Fem år

• Betalar om personen lever över existensminimum annars 

beslut utan betalplan

• Två betalfria månader per år: juni och december



Skuldsanering för företagare

• Tre år

• Måste betala minst ca 2000 kr i månaden

• Inga betalfria månader

• Ansökan är mer omfattande



Utredning om skuldsanering sker i tre 

steg

• Beslut om inledande av skuldsanering

• Förslag

• Beslut

Avslag kan komma när som helst under utredningen, men oftast 

innan inledandet.



Om man beviljas skuldsanering

• Fem/ tre år med eventuell betalplan

• När skuldsaneringsperioden är slut försvinner anmärkningen

• Om inkomster eller utgifter förändras, bör man ansöka om 

omprövning.

• Vid skatteåterbäring får man vid skuldsanering (inledande) 

tillbaka pengarna om beloppet är ca 10000 kr eller mindre.



Viktigt

• Om skulder finns är det viktigt att man inte betalar några 

skulder förrän hyra, el och pengar till mat lagts undan.

• Gör inte betalplaner om personen har mycket låg inkomst 

(lever under existensminimum).

• Börja med att spara post

• Kontakta kronofogden

• Kontakta budget- och skuldrådgivare



Jessica Junebäck

08-606 92 45

jessica.juneback@haninge.se

Emma Zachrisson

08-606 76 08 

emma.zachrisson@haninge.se

Lena Svensson

08-606 80 26

lena.svensson@haninge.se
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