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Vad vi kan hjälpa till med

• Budgetrådgivning

• Skuldrådgivning

• Skuldsanering (ansökan och stöd)

• Föreläsningar, utbildningar, utåtriktade aktiviteter



Ny lag 1november 2016

Inte lättare att få

Lite lättare att ansöka

Lättare att genomföra

Två betalningsfria  månader. Juni och December

Pågår under fem år(=50 månader) men om goda skäl finns kan tiden förkortas

Kronofogden har betalningstjänst. Du betalar till kronofogden varje månad
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Skuldsanering



Ny lag 1 november 2016

En särskild form av skuldsanering för dig som är eller har varit företagare eller är närstående till 

företagare

Personens ekonomi saneras inte företagets

Möjlig nystart för seriösa företagare

Detaljerad ansökan med bilagor

Är företagare – skulderna får inte komma från det företag som drivs idag

Har varit företagare – minst 70% företagsskulder

Närstående till företagare – minst 70% företagsskulder

Alltid betala tre år ( =36 månader)

Måste betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad

Du väljer från början vilken typ av skuldsanering du vill söka
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Skuldsanering för företagare



En andra chans?

Vid förändringar – sök omprövning

För att få skuldsanering en gång till krävs ”särskilda skäl”
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• Kronofogden  ”tar allt i hemmet” 

• Fängelsestraff  då obetalda skulder

• Skuldsanering bara om gamla skulder

• Skuldsanering bara om enorma skuldbelopp

• Skuldsanering bara för äldre

• Ingen skuldsanering om försörjningsstöd

• Ingen skuldsanering om företagare

Myter = inte sant



Så tidigt som möjligt

Aldrig för sent
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Vad är viktigast?
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• Hyra

• El

• Hemförsäkring

• Medicin

• Mat

• Och sedan ….



Ensamstående 4679

Makar o jämställda 7729

Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller sex år 2482

Barn fr.o.m.  det kalenderår då barnet fyller sju år 2857

+ Skälig boendekostnad

+ Vissa tillägg som godmansarvodet
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Förbehållsbeloppet 2016



När behöver du en rådgivare?
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• Innan något har hänt

• När du har fått problem

• Vid en ändrad livssituation 
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• Telefon

• E-post

• Besök öppen mottagning

återbesök

Olika sätt att få råd och stöd



Inför första besöket hos en rådgivare
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• Ring innan (inget krav)

• Inkomst

• Hyran eller andra kostnader för ditt boende

• Skulder (ex. brev som du har fått)

• Brev från kronofogden

• Senaste deklarationen



Hur rådgivningen går till
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• Utifrån dina behov och förutsättningar

• Hållbart, inte bara för stunden utan för framtiden

• Råd, hjälp och stöd så att du kan göra själv

• Sortera olika frågor och hänvisa till stödresurser

• Tystnadsplikt

• Kostnadsfritt



Tel. 031-3680800

Telefontid:   måndag-torsdag kl 9-12

budget@kom.goteborg.se

Öppen mottagning:
Ekelundsgatan 1 - tisdagar kl 9-11 och 13-15.30

www.goteborg.se
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