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Förord
Den kommunala budget- och skuldrådgivningen är en viktig verksamhet av
stort värde för enskilda personer, hela familjer och företagare, såväl som för vår
gemensamma välfärd och samhällsekonomi.
1994 kom den första skuldsaneringslagen. Den slog fast att det är kommunernas ansvar att erbjuda invånarna budget- och skuldrådgivning. Sedan den 1
november 2016 regleras ansvaret istället i socialtjänstlagen som också säger att
Konsumentverket ska ge kommunerna stöd och vägledning i dessa frågor.
Budget- och skuldrådgivning är ett obligatoriskt uppdrag för kommunerna.
Konsumentverket har på senare år gjort flera undersökningar och kartläggningar
av kommunernas verksamhet. Stora variationer i den rådgivning som erbjuds
invånarna har blivit tydliga, liksom skillnader i hur kommunerna prioriterar och
resurssätter verksamheten.
För att säkerställa att invånarna erbjuds likvärdig budget- och skuldrådgivning,
oavsett vilken kommun de bor i, fick Konsumentverket 2015 ett regeringsuppdrag
att ta fram nationella rekommendationer för den kommunala rådgivningen. Dessa
färdigställdes i december 2016.
Som en del av Konsumentverkets stöd till kommunerna finns nu också denna
vägledning. Här får du veta mer om den lagstiftning som reglerar verksamheten,
vad kommunens budget- och skuldrådgivning bör innefatta samt vilket ansvar
andra myndigheter har och på vilket sätt kommunerna kan samverka med dessa.
Vägledningen innehåller även Konsumentverkets rekommendationer tillsammans
med många exempel på hur kommuner runt om i landet arbetar med budget- och
skuldrådgivning.
Tillsammans ansvarar vi för och utvecklar en mycket viktig verksamhet.

Konsumentverket i maj 2017

Cecilia Tisell
Generaldirektör för Konsumentverket
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Inledning

Inledning
När ett hushålls ekonomi är på väg att haverera är det
många gånger livet själv som slås i spillror. Det är så det
upplevs av dem som drabbas. Många känner vanmakt
och reagerar med passivitet. Att leva med skulder som
man känner att man aldrig kan betala, att inte se ett slut
på sin överskuldsättning, är enormt destruktivt för en
människa och en familj.
Det är för dessa invånare som den kommunala budget- och skuldrådgivningen finns. Uppgiften är att bryta
passiviteten, visa på handlingsalternativ och finna vägar
ut ur skuldfällan.
En av vägarna är skuldsanering men för den som inte
uppfyller kraven i lagstiftningen måste alternativa lösningar identifieras och genomföras för att personen åter
ska få balans i sin privatekonomi. Detta kan innebära ett
stort förändringsarbete för den enskilde. För många är
professionell hjälp från en budget- och skuldrådgivare en
nödvändighet för att klara av att ta sig ur en långvarig
skuldsituation.
Att rehabilitera hushåll som hamnat på obestånd är
inte bara en stor vinst för den enskilde och dennes familj.
Det ger den drabbade en andra chans i livet. Men även
samhället i stort kan vinna mycket på att skuldsatta får

tillgång till en väl fungerande kommunal budget- och
skuldrådgivning. Kommunerna får nytta av att den
skuldsatte invånaren får en ekonomisk rehabilitering och
återfår en fungerande hushållsekonomi vilket i sin tur
påverkar samhällsekonomin. Erfarenheter från rådgivningsarbete visar att liksom sociala problem och dålig
hälsa kan ge upphov till problem med ekonomin, kan en
trasslig ekonomi bidra till och förstärka ohälsa och olika
psykosociala problem.
Möjligheter till privatekonomisk rådgivning utanför
kommunen är begränsade. Bankernas rådgivning riktar
sig i allmänhet inte till personer med stora betalningsproblem eller människor med psykiska och sociala problem.
Bankerna fokuserar inte heller på hushållets totalekonomi.
Aktörer på marknaden som erbjuder rådgivning
finansieras genom intäkter och de flesta skuldsatta
personer saknar möjlighet att betala för dessa tjänster.
Kommunens budget- och skuldrådgivning är däremot
kostnadsfri, opartisk och tillgänglig för alla. Dessutom
tar kommunens rådgivare ett helhetsgrepp om den rådssökandes situation..
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Kommunernas budgetoch skuldrådgivning
Flera lagar visar vägen
Kommunernas skyldighet att erbjuda kommuninvånare
och företagare budget- och skuldrådgivning regleras i
socialtjänstlagen. Det är en obligatorisk uppgift, men lagstiftningen ställer inga specifika krav på hur kommunen
ska organisera verksamheten internt.
Invånarnas möjlighet till skuldsanering regleras i
skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare, F-skuldsaneringslagen.
Med tanke på att verksamheten till stor del bygger på
en förtroendefull och nära kontakt mellan kommunens
rådgivare och den sökande, är det viktigt att även följa
regleringar i bland annat personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Socialtjänstlagen
Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning
till skuldsatta personer. Det gäller under hela perioden
från det att processen startar till dess att en beviljad
skuldsanering eller F-skuldsanering (för företagare) är
helt avslutad.1
Denna skyldighet är sedan november 2016 en del av
socialtjänstlagen. Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i skuldsaneringslagen. Syftet med förändringen
var att göra det tydligare att budget- och skuldsanering
utgör socialtjänst, oavsett inom vilken del av kommunens
verksamhet tjänsten erbjuds.2 När det gäller kommunens
ansvar eller hur verksamheten får organiseras är det dock
ingen skillnad mot tidigare.
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
Det betyder att uppgifterna ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande.3 Dessa skrivningar har varit

viktiga utgångspunkter när Konsumentverket tagit fram
rekommendationer för kommunernas budget- och skuldrådgivning i syfte att en likvärdig verksamhet av hög kvalitet kan erbjudas till invånare över hela landet, oavsett
hemkommun (se sid 15).

Skuldsaneringslagen
Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis
befrias från ansvar för betalningen av de skulder som
omfattas av skuldsaneringen.4
Tidigare fanns det bara en skuldsaneringslag som omfattade privatpersoner och företagare vars näringsverksamhet
var enkel att utreda. 2016 infördes en ny lag, F-skuldsaneringslagen, som gör det möjligt för fler företagare (dock
endast fysiska personer, inte företaget) att få skuldsanering.
Även närstående som blivit överskuldsatta främst på grund
av näringsverksamheten kan få F-skuldsanering.
Ärenden om skuldsanering samt omprövning av beslut
om skuldsanering prövas av Kronofogden.

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen finns för att skydda människor mot
att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.5 En personuppgift är all slags
information som direkt eller indirekt kan kopplas till en
levande person.

Offentlighets- och sekretesslagen
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan skada för den enskilde eller
närstående.6
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Sekretess gäller även hos Kronofogden eller domstol i
ärenden som rör skuldsanering eller F-skuldsanering. Förutsättningarna är desamma som inom kommunens socialtjänst. Sekretessen gäller dock inte beslut i ett ärende.7

Förvaltningslagen
Förvaltningslagen reglerar hur en myndighet ska gå tillväga vid behandling av olika ärenden, bland annat vad
gäller service till invånarna och samverkan med andra
myndigheter. I lagen finns också krav på att ärenden ska
behandlas så snabbt och billigt som rättssäkerheten tillåter.
För kommunens budget- och skuldrådgivning innebär
lagen en serviceskyldighet när det gäller att lämna upplysningar, vägledning och råd i frågor som omfattas av
verksamheten. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning
som är lämplig, med hänsyn till frågans art, den enskildes
behov av hjälp och kommunens verksamhet. Frågor ska
besvaras så snart som möjligt.8

Kommunen ska ta emot besök och telefonsamtal från
personer som söker rådgivning. Om det finns särskilda
tider för detta ska denna information finnas tillgänglig på
lämpligt sätt. Det ska också finnas möjlighet att ta kontakt via fax och e-post, och få svar på samma sätt.9

Skadeståndslagen
Skadeståndslagen reglerar bland annat skadeståndsansvar
för annans vållande och för det allmänna. En kommun
ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av felaktigt
lämnade upplysningar eller råd, om det med hänsyn till
omständigheterna finns särskilda skäl. Upplysningarnas
eller rådens art ska särskilt beaktas, liksom deras samband med kommunens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades.9

EU:s nya regelverk för persondataskydd – Dataskyddsförordningen
Personuppgiftslagen ersätts den 25 maj 2018 med EU:s nya regelverk för persondataskydd, Dataskyddsförordningen. Förordningen
innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar därför sina
medlemmar att redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna.
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag, myndighet eller annan organisation
som behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det
(ansvarsskyldighet). Det kan ske genom att man tar fram en särskild dataskyddspolicy och att man så långt som möjligt bygger in
integritetsvänliga lösningar i sina system.
Dataskyddsförordningen innehåller några viktigare nyheter:
• När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de
uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet.
• Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra
en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna
(konsekvensbedömning).
• Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man
anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om
personuppgiftsincident).
• Vissa organisationer, myndigheter och de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning
av enskildas beteende, måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor,
ett dataskyddsombud.
• Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska
bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att
minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
• I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla
listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är
kränkande för någon. Den här regeln försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså
följa förordningens regler.
Mer information om de nya reglerna finns på Datainspektionens webbplats, datainspektionen.se.
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Verksamhetens innehåll
Kommunal budget- och skuldrådgivning innefattar
budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat arbete. Budget- och skuldrådgivarna arbetar med kvalificerad rådgivning vilket
ställer höga krav på specifik yrkeskompetens och förmåga att möta människor som ofta befinner sig i en akut
krissituation.

Budgetrådgivning för en sund vardagsekonomi
Ekonomiska problem beror på en obalans mellan inkomster och utgifter. Genom budgetrådgivningen får den rådsökande en översikt över sin skuldsituation och verktyg
för att ta kontroll över sin vardagsekonomi och påverka
sin situation. Det handlar bland annat om att få kunskap
och verktyg för att kunna planera sin vardagsekonomi
samt att diskutera hur de pengar som finns kan användas
för att betala av skulder.
Att motivera, stödja och vägleda den rådsökande är
en viktig del av budget- och skuldrådgivarens arbete.
Budgetrådgivning kan ske parallellt med en eventuell
skuldsaneringsprocess, men verksamheten fyller även en
viktig funktion för de kommuninvånare som inte är aktuella för skuldsanering.

Kvalificerad budgetrådgivning är ofta omfattande
och präglas av:
• Frivillighet: Rådgivningen bör alltid ske på frivillig
grund och bygga på intresse från den skuldsatte själv.
Att komma ur en besvärlig skuldsituation kräver ofta
stora uppoffringar och egen drivkraft.
• Hjälp till självhjälp: Rådgivningen ska vara en hjälp
till självhjälp. Det betyder att den skuldsatte själv har
huvudansvaret för sin ekonomi, och därför själv måste
vara aktiv för att få fram underlag och en plan för hur
ekonomin ska hanteras framöver.
• Helhetssyn: En helhetsbild av hushållsekonomin
omfattar uppgifter om inkomster och utgifter, tillgångar
och skulder samt information om hur skulderna har
uppstått. Även faktorer som påverkar en framtida
ekonomisk prognos tillhör helhetsbilden, exempelvis att
barnen blir vuxna, det är dags att gå i pension eller en
förändring av boendet.
• Budgetplanering: Rådgivaren och den rådsökande gör
gemensamt en ekonomisk hushållsbudget. Budgeten
skapar kontroll och ger en ekonomisk översikt som kan
ligga till grund för olika beslut om förändringar.
• Flera perspektiv: Rådgivaren beaktar eventuella
kopplingar mellan de ekonomiska problemen och den
skuldsattes psykiska och sociala situation.
• Ekonomiskt förändringsarbete: Det kan finnas behov
av en större förändring av den skuldsattes sätt att
hantera sin ekonomi. Förändringsarbetet innebär att

rådgivaren och den skuldsatte tillsammans aktivt
arbetar för att finna realistiska och hållbara lösningar
som kan förbättra ekonomin.
• Både ett långsiktigt och kortsiktigt tidsperspektiv:
Rådgivningen måste i första hand ha ett långsiktigt
tidsperspektiv. Vissa akuta problem måste lösas direkt
men det rehabiliterande arbetet och arbetet med
frivilliga överenskommelser sträcker sig vanligen flera
år framåt i tiden.

Skuldrådgivning för en skuldfri framtid
De flesta som kommer till den kommunala budget- och
skuldrådgivningen har problem att betala sina skulder.
Det kan röra sig om allt från en enda liten skuld till stora
komplicerade skuldsituationer. Även om skulden är liten kan den upplevas som ett stort problem. Många har
också dröjt alldeles för länge med att söka hjälp och har
ibland helt tappat kontrollen över ekonomin. I många fall
är den skuldsatte resignerad och orkar inte komma ur sin
situation på egen hand.
Den skuldsatte måste förstå vikten av att avbryta fortsatt skuldsättning. I annat fall kommer inte en ekonomisk
rehabilitering att ha någon effekt. Skuldrådgivningsarbetet är en process som kan ta allt från några veckor till
många månader eller år.
Det är viktigt att mål och arbetsfördelning görs klart
mellan rådgivaren och den skuldsatte. Skuldrådgivningens
mål kan till exempel vara att hjälpa till med förhandling
med fordringsägare, men det kan också vara att ansöka
om skuldsanering hos Kronofogden. Skuldrådgivning
innebär ofta konsekvensbeskrivningar av olika handlingsalternativ. Därefter är det alltid den rådsökande själv som
måste bestämma sig för vilken väg hen vill gå för att få
ordning på sin privatekonomi och på sikt bli skuldfri.

Frivilliga överenskommelser
Lagstiftningen har utvecklats i en riktning som idag gör
det enklare för flera att uppfylla villkoren för att beviljas
en skuldsanering. Men många av dem som söker sig till
rådgivningen behöver annan hjälp och andra lösningar.
Att utröna möjligheten till frivilliga överenskommelser
mellan fordringsägarna och den skuldsatte är ett alternativ till skuldsanering som beaktas i den rådsökandes kontakt med budget- och skuldrådgivningen. Tillsammans
med den skuldsatte lägger budget- och skuldrådgivaren
ner mycket arbete för att få till stånd en lämplig lösning.
Exempel på frivilliga överenskommelser:
• Avbetalningsplan
• Sänka räntesatsen eller frysa räntan
• Sänka amorteringarna
• Saneringslån (lån som återbetalas genom ett nytt lån
med bättre villkor)
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• Amortera kapitalskulden först och därefter ränte
skulden
• Ackord (en engångsinbetalning av en del av skulden
görs samtidigt som resterande skuld avskrivs)
• Betalningsplan med nedskrivning

Ett viktigt stöd genom hela skuldsaneringsprocessen
Budget- och skuldrådgivarna medverkar aktivt och hjälper till när någon ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, under skuldsaneringsprocessen och under hela
löptiden för betalningsplanen.
Det är den skuldsattes behov och vilja som styr vilka
insatser som budget- och skuldrådgivaren ska hjälpa till
med. Men rådgivaren har ett långtgående ansvar att ge
stöd till den skuldsatte både före beslut om skuldsanering
och under hela processen.

Exempel på uppgifter som budget- och skuldrådgivaren arbetar med när det gäller skuldsanering är:
• Få struktur på ekonomin genom budgetrådgivning.
Rådgivningen sker parallellt under hela
skuldsaneringsprocessen så att inga nya skulder
uppstår
• Sammanställa skulder som den rådsökande känner till
i ansökan

• Hjälpa till att fylla i ansökan till Kronofogden och vid
behov göra kompletteringar till ansökan
• Försäkra sig om att den skuldsatte förstår Kronofogdens
beslut och betalningsplanen
• Informera om på vilket sätt skulderna ska betalas
och vid behov ge stöd vid inbetalningar enligt
betalningsplanen
• Informera om konsekvenserna av att inte sköta
inbetalningarna enligt betalningsplanen
• Informera om möjligheten att ansöka om omprövning
av skuldsaneringsbeslutet hos Kronofogden om
något oförutsett inträffar, samt att ge stöd även vid
omprövningar
• Ge stöd vid överklagan till tingsrätt, hovrätt och högsta
domstolen samt vid behov delta vid sammanträden
• Ge stöd när borgenär ansökt om upphävande av
skuldsanering
• Erbjuda ett aktivt stöd med kontinuerlig uppföljning
under hela skuldsaneringsprocessen i syfte att inga nya
skulder ska uppstå och att den skuldsatte ska klara av
hela sin skuldsanering. Hur omfattande stödet ska vara
under betalningsplanens gång avgörs i varje enskilt fall
utifrån behov och den skuldsattes önskemål.
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Utåtriktade insatser ska förebygga överskuldsättning
Budget- och skuldrådgivning är också en fråga om utåtriktade insatser – ett arbete som kan ha stor betydelse
för kommunens invånare. Syftet är i första hand att
förhindra överskuldsättning. Det handlar om att sprida
information till invånarna som hjälper dem att klara den
löpande hushållsekonomin. Det handlar också om att
göra verksamheten känd bland invånarna så att de vet att
de kan vända sig till kommunen när de upplever problem
att hantera sin vardagsekonomi.
Det förebyggande arbetet sker till stor del genom utåtriktade insatser. Det kan vara allt från enklare telefonrådgivning till att föreläsa för externa och interna grupper.
Lärare och skolelever, arbetssökande ungdomar, pensionärer, invandrare, skolelever och föreningar är exempel
på olika målgrupper. Även intagna på häkten och fängelser, gode män, förvaltare, egenföretagare och politiker
är viktiga grupper att nå. Kontakten med media är också
viktig. Den ger möjlighet att nå ut till många invånare på
samma gång. Skuldsatta som tidigare inte kände till möjligheten att få hjälp kan senare ta kontakt för individuell
rådgivning.
Förebyggande arbete kan även vara att dela ut material
i form av broschyrer och faktablad i väntrum, bibliotek
och på andra offentliga platser.

Krav och kvalifikationer på budgetoch skuldrådgivare

Budget- och skuldrådgivning är en egen profession som
kräver rätt kompetens. Rådgivarnas utbildningsbakgrund
kan variera. Många har utbildning som socionomer, ekonomer eller jurister. Läs mer om utbildningskrav i rekommendation 2 på sida 21.
Budget- och skuldrådgivare bör ha goda kunskaper om
samhällets uppbyggnad och olika myndigheters roller och
verksamhet. Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket är exempel på centrala samarbetspartners.
Vidare behövs kunskaper i vad budget- och skuldrådgivarens roll och arbetsuppgifter innebär. Konsumentverket erbjuder kurser på olika nivåer för budget- och
skuldrådgivare. Introduktionsutbildningen innefattar en
orientering i yrkesrollen, arbetsmetoder och lagstiftning.
I grund- och fördjupningskurserna ligger fokus bland
annat på metoder för budgetrådgivning, skuldrådgivning (inklusive frivilliga överenskommelser), arbetet med
skuldsaneringsprocessen och utåtriktade insatser.
Utgångspunkten för rådgivarens förhållningssätt är
den skuldsattes problem och resurser. Eftersom dessa kan
vara mycket varierande ställer det stora krav på flexibilitet.
Goda sakkunskaper är en grundförutsättning för att
inge förtroende och skapa resultat, men förmågan att
möta människan är central, exempelvis genom att:
• Kunna lyssna och vara lyhörd
• Vara tydlig gentemot den skuldsatte

• Ha distans till egna värderingar
• Se hela den rådsökandes livssituation
• Kunna aktivera, motivera och stimulera den rådsökande
Handledning och tillgång till yrkesnätverk är värdefulla
för rådgivaren. Rollen som rådgivare styrs också i praktiken av hur uppdraget lyder och vilka resurser rådgivaren
har till sitt förfogande – utbildning, tid, hjälpmedel, lokaler
och annat. Lagar och regler, relationer och avtal med fordringsägarna samt samarbete med andra sakkunniga inom
och utanför kommunen påverkar också rådgivarens roll.

Statistik, utmaningar, möjligheter och
personliga upplevelser

Konsumentverket har gjort flera undersökningar och
kartläggningar för att få veta mer om hur kommunerna
jobbar med uppdraget att erbjuda invånarna budget- och
skuldrådgivning. All denna insamlade kunskap har varit
värdefull i arbetet med att ta fram de rekommendationer
som redovisades för regeringen i december 2016, se sid 15.

Lägesrapport ger värdefull ögonblicksbildv
Varje år genomför Konsumentverket enkätundersökningen ”Läget i landet” där kommunerna får svara på frågor
kopplade till verksamheten. Förutom att presentera resultatet görs också jämförelser med tidigare år och annan
statistik.

355

Cirka
personer arbetar
med kommunal budget- och
skuldrådgivning
2017 års kartläggning visar att nästan alla kommuner
följer lagen och erbjuder budget- och skuldrådgivning.
Tre kommuner har dock ingen verksamhet. 80 kommuner har en heltidstjänst eller mer kopplad till verksamheten och antalet kommuner som lägger mindre än en
arbetsdag per vecka har ökat från 56 till 59 kommuner
sedan förra året.

241

årsarbetskrafter
Eftersom antalet invånare i kommunerna varierar stort, är
det dock mer relevant att se på kapaciteten per invånare
och år. I genomsnitt ges tre minuter per invånare och år i
de kommuner som erbjuder budget- och skuldrådgivning.
Cirka 355 personer arbetar med kommunal budgetoch skuldrådgivning. Många arbetar deltid och den sammanlagda arbetstiden motsvarar 241 årsarbetskrafter.
Blickar man bakåt i tiden var budget- och skuldrådgivning vanligtvis en del av kommunens konsumentrådgivning. Numera är budget- och skuldrådgivarna oftare en
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egen yrkesgrupp. Verksamheten är normalt organiserad
inom socialtjänsten.
Mest tid ägnas åt arbete med skuldsanering och budget- och skuldrådgivning. Sex procent av arbetstiden
läggs på insatser för att öka kännedomen om verksamheten och att förebygga privatekonomiska problem. I 105
kommuner bedrivs inga som helst utåtriktade insatser.
Väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varierar. Den genomsnittliga väntetiden i landet är
drygt fyra veckor. Elva kommuner har en väntetid på 20
veckor eller mer.

Fördjupning för en klarare bild av kommunernas
verksamhet
Under 2015 presenterade Konsumentverket en fördjupad
kartläggning och analys av den kommunala budget- och
skuldrådgivningen.10 Syftet med kartläggningen var att
undersöka verksamhetens utveckling och kvalitet, liksom
invånarnas kännedom om och nöjdhet med budget- och
skuldrådgivningen. För att få svar ställdes frågor till allmänheten, budget- och skuldrådgivare och invånare som
sökt sig till verksamheten för rådgivning.

3 av 4 känner inte
till verksamheten
Låg kännedom om verksamheten
Kännedomen om att kommuner tillhandahåller budgetoch skuldrådgivning är låg – både externt bland kommuninvånarna och internt i kommunerna bland politiker,
högre chefer och andra yrkesgrupper.
Tre av fyra invånare känner inte till verksamheten. Än
mer anmärkningsvärt är att den direkta målgruppen, de
med skulder hos inkassobolag eller Kronofogden, inte
känner till verksamheten. Endast fyra av tio i denna målgrupp uppger att de känner till den kommunala budgetoch skuldrådgivningen.
När det gäller kännedom hos politiker och chefer, menar var fjärde rådgivare (25 %) att verksamheten är välkänd hos kommunpolitikerna, och en av tre (34 %) att
verksamheten är välkänd hos högre chefer i kommunen.
En stor andel av rådgivarna förmedlar bilden att budgetoch skuldrådgivningen i många kommuner är osynlig och
inte utgör en prioriterad kommunal verksamhet.

4 av 10 arbetar aktivt med att öka
kännedomen om verksamheten

Fyra av tio budget- och skuldrådgivare arbetar aktivt
med att öka kännedomen om verksamheten. Resursbrist
är dock ett stort hinder. Med en ökad kännedom vore det
enklare att arbeta för att motverka överskuldsättning redan i ett tidigt skede.

Efterfrågad privatekonomisk rådgivning
Allmänheten tycker att det bör finnas samhällelig privatekonomisk hjälp att få. Över 80 procent menar att det
bör erbjudas hjälp både i form av rådgivning till skuldsatta invånare och i form av information från samhället
för att hjälpa invånare att undvika ekonomiska problem.
Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument
får frågor om privatekonomi och överskuldsättning trots
att de inte uttryckligen erbjuder hjälp i dessa frågor. De
hänvisar dagligen ärenden vidare till kommunala budgetoch skuldrådgivningen.
Budgetkalkylen är den mest besökta undersidan på
Hallå konsuments webbplats. Besökslängden är också
hög vilket indikerar att många lägger mycket tid där.
Budget- och skuldrådgivarna är dock tveksamma till
att webben är ett effektivt sätt att informera om just
skuldsanering. De anser inte att den målgrupp som behöver stödet mest kan ta till sig informationen på webben,
utan ofta behöver personligt stöd.

1 av 10 uppger att
inkomsten sällan
eller aldrig räcker
En av tio har svårt med sin privatekonomi
En majoritet av Sveriges invånare (cirka nio av tio) upplever att inkomsten oftast eller alltid räcker och anger att
de inte heller har skulder hos Kronofogden eller obetalda
räkningar hos inkassobolag. De flesta upplever också att
de har stöd och tillräcklig kunskap för att kunna hantera
den egna ekonomin.
En av tio uppger dock att pengarna sällan eller aldrig
räcker till en vanlig månads utgifter. Av deras svar kan
man förstå att de inte upplever att de har det stöd de behöver i vardagsekonomiska frågor, att det kan vara svårt
att hantera vardagsekonomin och att de ofta saknar den
kunskap som behövs för att ha kontroll över sin ekonomi. Det händer att de behöver låna pengar för att klara
sin ekonomi. De har oftare än andra obetalda räkningar
hos inkassobolag och skulder som hamnat hos Kronofogden. Det är vanligt att de har någon typ av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller andra långvariga
hälsoproblem.

Känslor av skuld och skam
Rådgivare, allmänhet, civilsamhälle och rådsökande
vittnar alla om att det finns känslor av skuld och skam
kopplat till att ha ekonomiska bekymmer. Det tycks gälla
oavsett vilka faktorer som lett fram till den ekonomiska
situation personen befinner sig i.
Att kännedomen om verksamheten är låg är en faktor
som har betydelse för att man inte tar hjälp av budgetoch skuldrådgivningen, men även skam är en betydande
faktor. Rådgivarna uttrycker att skamkänslor leder till att
många söker hjälp för sent, och även de rådsökande själva ger samma bild. När allmänheten får föreslå vad som
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skulle få fler människor att söka hjälp med ekonomin betonar många vikten av information om att verksamheten
finns samt att skuld- och skamkänslor måste motverkas.

Verksamhetens utformning
Utformningen av verksamheten har stor betydelse, inte
minst för att de rådsökande ska söka sig till rådgivningen
och för att minska deras känsla av skam och utsatthet.
Verksamhetens placering, tillgänglighet, möjlighet att
kunna vara anonym, personalens tystnadsplikt och att
det råder sekretess är också viktiga faktorer.

När det gäller verksamhetens lokalisering
bör den vara lätt att nå, ha ett centralt
och tillgängligt läge. Det är en fördel om
den finnas i egna lokaler på en neutral och
diskret plats. Detta är både allmänheten och budget- och
skuldrådgivarna själva överens om. Framför allt anses
placering tillsammans med socialtjänsten vara negativ
eftersom skuldsatta som redan upplever skam drar sig
för att besöka socialtjänsten.

Nöjda rådsökande
Rådsökande som varit i kontakt med budget- och skuldrådgivningen är i huvudsak nöjda med den hjälp man har
fått. Budget- och skuldrådgivarna upplevs som kompetenta, kunniga och förstående. Även rådgivarna menar att
de rådsökande överlag verkar vara nöjda.
Nöjdheten hänger ihop med egenskaper hos rådgivaren
såväl som verksamhetens utformning. Budget- och skuldrådgivarna ger både praktiskt och emotionellt stöd till de
rådsökande, vilket upplevs som viktigt och positivt. Rådgivarna anpassar i hög grad hjälpen till varje enskild individ och utgår från personens behov och förutsättningar.
En av de viktigaste förmågorna hos en rådgivare är just
att kunna bemöta rådsökande i olika livssituationer med
respekt och utan att skuldbelägga.
Hur nöjd den rådsökande är påverkas även av hur
tillgänglig verksamheten är. Rådgivningen ska vara enkel
och snabb att få kontakt med, samt ha en neutral placering.
Även de förväntningar som de rådsökanden har påverkar nöjdheten, bland annat om vad den rådsökande ser
framför sig att budget- och skuldrådgivarna kan göra.
Många har förväntningar på att de ska bli av med alla
sina skulder. Förväntningarna handlar också om hur
snabbt man får hjälp och hur lång tid exempelvis ett
skuldsaneringsförfarande tar.

Varierande kvalitet utan formell definition
Tillgänglighet handlar om själva
placeringen av verksamheten, men även
om möjligheterna att få kontakt och att
snabbt få hjälp. För många är steget till
att söka hjälp stort och kopplat till mycket vånda. Därför
är det viktigt att de rådsökande så snart som möjligt
får hjälp vid kontakt. Invånare i allmänhet anser att
möjligheten att boka tid i förväg är betydligt viktigare
än att rådgivningen har öppen mottagning. Bland
rådgivarna själva går åsikterna isär om huruvida öppen
mottagning är till fördel eller nackdel för de rådsökande
och verksamheten.

En hög andel, 85 procent, av budget- och skuldrådgivarna tycker att den egna verksamheten håller god kvalitet.
Det finns dock ingen enhetlig och allmänt vedertagen definition av kvalitet som gäller för all budget- och
skuldrådgivning i landet. Det innebär att var och en själv
lägger in egna betydelser och tolkningar av begreppet
god kvalitet. En del syftar på själva utförandet såsom
bemötande och kompetens hos rådgivarna, medan andra
tänker på tillgänglighet och kännedom om verksamheten.
Endast några få kommuner följer upp och utvärderar
kvaliteten utifrån uppställda kvalitetsmått och eftersom
det finns så stora skillnader mellan kommunernas sätt
att bedriva budget- och skuldrådgivning kan man anta
att det också finns stora skillnader i det som kan anses
utgöra kvalitet.

Brister i målsättning och uppföljning

Tystnadsplikten är mycket viktig.
Anonymitet handlar, enligt dem som deltagit
i undersökningen, i detta sammanhang i
första hand om möjligheten att vara anonym
gentemot andra personer, att till exempel att inte behöva
sitta i ett väntrum på ett socialkontor eller att tvingas
anmäla sig i en reception. Det finns också önskemål om
att kunna kontakta en rådgivning för att ställa frågor om
ekonomi utan att uppge sin identitet.

Drygt 40 procent av landets kommuner (126 av 290) har
dokumenterat mål för sin budget- och skuldrådgivningsverksamhet.11 Konsumentverket har tagit del av dessa
dokument från 47 kommuner för att studera innehållet
närmare.
Dokumenten visade att det finns skillnader mellan
kommunerna både vad gäller verksamhetens innehåll och
form. De flesta har särskilda skrivelser och mål för just
budget- och skuldrådgivningen, medan andra redovisar
kommunövergripande verksamhetsbeskrivningar och
mål. Det finns också skillnader i vilken grad målen är
preciserade och mätbara, när uppföljning ska ske samt
vem som ansvarar för denna.
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En majoritet av de mål som finns redovisade uppfyller
inte de generella kriterier som kännetecknar så kallade
SMARTA mål – Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska, Tidsbestämda och Accepterade.

Utifrån studien kunde Konsumentverket konstatera att:
• Ungefär hälften av kommunerna anger mål som handlar
om att rikta det förebyggande arbetet mot särskilt
utpekade målgrupper. Några kommuner hänvisar till
barnkonventionen och vikten av att ta hänsyn till barn
i de familjer som söker hjälp, medan andra nämner till
exempel ungdomar.
• Samverkan tas upp i ungefär hälften av dokumenten.
Samverkansparter som omnämns är andra myndigheter,
förvaltningar och yrkesgrupper såsom diakoner,
överförmyndare, kuratorer. Flera anger att samverkan
ska ske genom deltagande i nätverk, regionträffar och
BUS-dagarna (utbildningsdagar för landets budget- och
skuldrådgivare).
• Kortare väntetider nämns som en målsättning i
ungefär hälften av dokumenten. Flera har angett
maximal väntetid och hänvisat till Konsumentverkets
rekommendation om att ha högst fyra veckor väntetid.
• Bemötande och tillgänglighet tas upp i ungefär lika
stor utsträckning. Ungefär var tredje kommun har i
sin målsättning tagit upp bemötandeaspekter, där det
bland annat framkommer att bemötandet ska vara
professionellt och trevligt. När det gäller tillgänglighet
anges till exempel att tillgängligheten ska vara god,
samt att det är viktigt att snabbt ringa tillbaka till dem
som sökt kontakt via telefon, brev och e-post.
• Övrigt målinnehåll handlar om att följa
samhällsutveckling och att genomföra utvärderingar
och uppföljningar.

Samverkan mycket värdefull
Ungefär sju av tio rådgivare samverkar med andra budget- och skuldrådgivare och med andra yrkesgrupper i
kommunen. Det finns yrkesnätverk på flera håll i landet
vilket upplevs som mycket värdefullt, inte minst för den
som är ensam rådgivare i sin kommun. Samverkan inom
den egna kommunen sker ofta med socialtjänst, kuratorer, personliga ombud, gode män och den psykiatriska
vården.

7 av 10 rådgivare samverkar med

andra budget- och skuldrådgivare och
med andra yrkesgrupper i kommunen
Verksamhetens utveckling
Budget- och skuldrådgivarna har olika syn på hur verksamheten har utvecklats över tid. Detta beror sannolikt
på att förutsättningarna ser olika ut i kommunerna. Vissa
har fått ökade resurser, andra har fått minskade resurser
och några verksamheter har organiserats om. Teknisk
utveckling, förändrad lagstiftning och andra förändringar
i samhället har också påverkat. Det visar sig genom nya
målgrupper och behovet av stöd.
Rådgivarna menar att mer resurser i form av tid måste
ges till verksamheten. Först då kan väntetiderna minskas,
fler rådsökande tas emot, mer arbete läggas på förebyggande insatser och samverkan med andra aktörer utvecklas.
Rådgivarna efterfrågar också förändringar i lagstiftning
kring kreditgivning och reklam för krediter, att skolan i
högre grad ska utbilda i vardagsekonomi och att attityder
och beteenden kring konsumtion och avbetalning förändras i syfte att förhindra överskuldsättning. De anser
att det är alldeles för enkelt att låna pengar, att kreditgivningen måste bli tuffare och att kreditgivarna borde ta ett
större socialt ansvar.

Rekommendationer för kommunal budget- och skuldrådgivning

Rekommendationer för
kommunal budget- och
skuldrådgivning
Konsumentverket fick i mars 2015 regeringens uppdrag
att ta fram och tillhandahålla rekommendationer för den
kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa
upp hur de används. Bakgrunden är att omfattningen
och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen varierar
mellan kommunerna. Dessutom är verksamheten relativt
okänd.
Rekommendationerna är en vägledning och ska bidra
till utveckling och uppföljning av kommunernas budgetoch skuldrådgivning. Enhetliga rekommendationer kan
bidra till att verksamheten stärks, kvaliteten ökar och att
variationerna mellan kommunerna minskar.
Rekommendationerna vänder sig i första hand till
beslutsfattare, politiker och chefer för budget- och
skuldrådgivningsverksamhet i kommunerna samt de yr-

kesverksamma budget- och skuldrådgivarna. De vänder
sig även till Kronofogden och allmänheten genom att
förtydliga vad budget- och skuldrådgivningen bör hjälpa
skuldsatta med. Det ska vara tydligt för invånarna vilken
hjälp de kan förvänta sig. Konsumentverket bedömer
att rekommendationerna också kan bidra som stöd för
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet.
Syftet med rekommendationerna är att alla skuldsatta
ska få kvalificerad budget- och skuldrådgivning när de
behöver det, oavsett i vilken kommun de bor. De syftar
också till att tydliggöra för kommunerna vilka förväntningar som ställs på en kvalificerad budget- och skuldrådgivning, bidra till utveckling samt ge underlag för att
följa upp verksamheten.
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Kvalificerad rådgivning kan bidra till att förebygga
skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna
en lösning på sin situation. Utgångspunkten bör vara att
kommunen anpassar verksamhetens resurser efter det
faktiska behovet.
Kommunerna har en central roll för att skuldsaneringslagarna ska vara effektiva och ändamålsenliga. Det
är kommunerna själva som avgör omfattning samt hur
och var budget- och skuldrådgivningen ska utföras. Verksamheten ser därför olika ut i olika delar av landet. Det
finns kommuner som har verksamhet med flera anställda,
medan andra inte har någon budget- och skuldrådgivning
alls.12
För att kunna förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation, anser
Konsumentverket att budget- och skuldrådgivning bör
omfatta samtliga följande delar såsom budgetrådgivning,
skuldrådgivning, stöd inför, under och efter skuldsanering,
samverkan och utåtriktade insatser. Så ser det inte ut idag.
Under arbetet med rekommendationerna har Konsumentverket haft samråd och diskussioner med representanter för Sveriges Kommuner och Landsting,
Kronofogden, Socialstyrelsen och IVO, samt representanter för Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
och verksamhetschefer inom kommunal budget- och
skuldrådgivning. Urvalet av chefer gjordes utifrån varierande storlek på kommunerna och blandning mellan
erfarna och nya chefer. Budget- och skuldrådgivare fick
möjlighet att lämna synpunkter och förslag till rekommendationerna under utbildningsdagarna 2016.
Regeringens och Konsumentverkets förhoppning är att
alla rådsökande ska få ett likvärdigt stöd av god kvalitet

oavsett vilken kommun de bor i och att de ska finna en
långsiktig lösning på sina ekonomiska problem. Rekommendationerna väntas bidra till att verksamheten och
kvaliteten generellt sett stärks över hela landet.
Nedanstående text ur propositionen till de nya
skuldsaneringslagarna samt socialtjänstlagen utgör rättslig grund för rekommendationerna. Vidare grundar de
sig på tidigare rapporter, studier, forskning och samlade
erfarenheter.

Med budget- och skuldrådgivning
avses att invånarna ska ha tillgång till
kvalificerad rådgivningsverksamhet.
Kommunerna måste därför förvissa sig
om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet
som krävs för uppdraget samt att de ges möjlighet till
regelbunden fortbildning. Kommunerna måste även se
till att rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att
en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål.
En gäldenär måste snabbt få hjälp att t ex ansöka om
skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att
lösa sina ekonomiska problem.13

Konsumentverket kommer att följa upp hur rekommendationerna används i kommunerna och redovisa detta till
regeringen senast den 1 juni 2018.
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Rekommendation 1 – Verksamhetens innehåll
Budget- och skuldrådgivning bör vara likvärdig och innehålla samtliga följande delar:
• budgetrådgivning

• samverkan

• skuldrådgivning

• utåtriktade insatser

• stöd inför och under skuldsanering

Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga
skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna
en lösning på sin situation. Därför är det viktigt att
verksamheten innefattar alla delar som krävs för att en
rådsökande ska kunna få både en kort- och långsiktig
ekonomisk rehabilitering.
En grundläggande del i verksamheten är budgetrådgivning. En förutsättning för en god långsiktig effekt är att
budgeten går ihop såväl i dagsläget som i framtiden så att
inte nya skulder uppstår. Rådgivaren och den rådsökande
börjar med att kartlägga den ekonomiska situationen.
Om inkomsten inte räcker till utgifterna kan rådgivaren
visa på alternativa lösningar, men det är den rådsökande
som måste välja, prioritera och ibland bryta vanor. Det
kräver ofta en del arbete för rådgivaren att motivera och
skapa framtidstro.
Parallellt med budgetrådgivning behövs också skuldrådgivning i de fall det finns skulder. När skuldsituationen är klarlagd kan rådgivaren visa olika alternativa
lösningar med konsekvensbeskrivningar i det enskilda
fallet. Rådgivaren kan verka för att en frivillig överenskommelse kommer till stånd med fordringsägarna. En annan lösning kan vara att ansöka om skuldsanering.
Budget- och skuldrådgivaren har en viktig funktion i
skuldsaneringsprocessen. Arbete med skuldsanering omfattar hela processen, från ansökan till Kronofogden till
dess att skuldsaneringen är genomförd. Det kan handla
om att ge stöd vid överklagan av beslut om skuldsanering
eller omprövning på grund av ändrade förutsättningar eller att ge budgetrådgivning.
Det är av största vikt att vardagsekonomin fungerar
under processen för att skuldsaneringen ska lyckas och
vara rehabiliterande. Under den här tiden behöver rådgivaren aktivt stötta rådsökanden. Det är budget- och
skuldrådgivarens ansvar att ha en aktiv kontakt med den
rådsökande under hela processen. Även de som tidigare
inte tagit hjälp av en budget- och skuldrådgivare ska ha
möjlighet att få hjälp under den fortsatta skuldsaneringsprocessen om de så önskar.
Samverkan är viktigt och behöver få utrymme i verksamheten. Samverkan med andra yrkesgrupper behövs
såväl i enskilda fall som i mer övergripande frågor. För
att nå framgång med budget- och skuldrådgivningen kan
den rådsökande till exempel behöva stöd i frågor som
inte handlar om ekonomi. Rådgivaren bör då förmedla

kontakt med den verksamhet som bäst kan ge det stödet.
Det kan handla om kontakt med såväl landsting som
kommunala och statliga verksamheter exempelvis psykiatri, socialtjänst eller Försäkringskassan. För att den
rådsökande ska kunna ta till sig rådgivningen kan det i
vissa fall också vara viktigt att den rådsökande får stöd
av exempelvis god man eller personligt ombud.
Rådgivarens arbete omfattar ett brett kunskapsområde
och det är inte möjligt att ha spetskompetens inom varje
del. Ett utbyggt kontaktnät underlättar för att inhämta
kompletterande fakta och kunskap som behövs i specifika ärenden. Genom samverkan inom kommunen, med
myndigheter, organisationer och det civila samhället kan
rådgivaren även bidra till arbetet mot överskuldsättning
på ett mer övergripande plan.
Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad verksamhet som ska erbjudas skuldsatta invånare. Dock har
studier visat att det är många som inte känner till att den
finns. Därför behövs utåtriktade insatser.
Verksamheten behöver synas i olika sammanhang för
att säkerställa att invånarna har kännedom om att budget- och skuldrådgivning finns och vad de kan få hjälp
med. Information om verksamheten och kontaktmöjligheter bör vara tydliga på kommunens webbplats. Kännedomsinsatser ökar troligen inte bara kunskapen om
verksamheten utan också insikten att överskuldsättning
kan drabba de flesta. Sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa
och liknande livssituationer är vanliga orsaker till överskuldsättning och kan drabba även dem som normalt
klarar sin ekonomi. De kommuner som har möjlighet att
aktivt förebygga framtida problem med skulder, exempelvis genom att rådgivarna föreläser för olika målgrupper,
kan med fördel göra det.
Idag har verksamheten och de som arbetar med budget- och skuldrådgivning olika benämningar. Det försvårar för invånarna att veta vilken hjälp de kan förvänta
sig och hur de ska söka efter verksamheten. Detta skulle
underlättas genom att kommunerna använder samma
benämning. Dessutom skulle det bli tydligt för Kronofogdens handläggare och andra yrkesgrupper vilken hjälp
som budget- och skuldrådgivarna ger skuldsatta.
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Under det kommande året gör vi en
satsning för att göra vår verksamhet mer
känd bland invånarna. Det gör vi bland
annat via en gratistidning som delas ut
till alla hushåll varje månad. Jag finns nu med i en
panel av personer som svarar på läsarnas frågor om
privatekonomi. På så sätt visar jag också att vi jobbar
bredare än bara med skuldsanering. Vi annonserar
också i samma tidning för att få ur vårt budskap.

Vårt förebyggande arbete har vuxit rejält
det senaste året. Vi har besökt olika utvalda
grupper med tyngdpunkt på gymnasieelever
och unga vuxna. Detta arbete gör vi
tillsammans med konsumentvägledningen och antalet
deltagare har varit 875 personer (dubbelt så många som
tidigare) vid totalt 47 träffar.
Carina Brehmer, Karin Lee och Svetlana Höjerström,
Linköpings kommun

Anna Nilsson, Bodens kommun

Sedan 2012 har vår verksamhet en del av
en tjänst för utåtriktad verksamhet. Sedan
dess har ungefär 170 aktiviteter genomförts
– både i förebyggande syfte för en bättre
privatekonomi och för att sprida information om den
budget- och skuldrådgivning som Konsument Halmstad
erbjuder invånarna. Vi har bland annat träffat olika
kommunala aktörer, kyrkan, vårdpersonal och aktörer som
arbetar med arbetslösa. Vi har inte direkt mätt effekterna
av alla aktiviteter, men mellan 2014 och 2016 har antalet
ärenden ökat med 40 procent. Kanske en del av ökningen
bottnar i ökad kännedom om vår verksamhet.
Eva Andersson, Åsa Jacobsson och Eva Nordmark,
Halmstads kommun

Varje år bestämmer vi vilka målgrupper vi
vill ha extra fokus på. Just nu samverkar
vi med SFI och öppenvårdspsykiatrin.
Tillsammans med öppenvårdspsykiatrin har
vi studiecirklar i Praktisk budget med handfasta tips om
hur man får kontroll på sin ekonomi. Här är responsen
mycket positiv eftersom vi möter en målgrupp som själva
inte skulle söka sig till oss.
Inom SFI föreläser vi en gång varje vecka och på
torsdagar finns vi under 1,5 timme på Mötesplatsen där
SFI finns. Då är det lätt att bara komma förbi, få svar på
enklare frågor eller beställa tid för besök.
Elisabet Berg, Vänersborgs kommun

Min erfarenhet är att ett genomtänkt
förslag till frivillig uppgörelse, där
skulderna är tillräckligt gamla, brukar
godkännas av inkassobolaget. Om någon
ändå säger nej ringer vi upp och skickar även över övriga
fordringsägares accepter – då brukar de gå med på
förslaget. Det är viktigt att alla säger ja.
Anna Björnör, Kungsbacka kommun
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Samverkan ger värdefullt kunskapsutbyte.
Det är otroligt viktigt att vi känner till vilka
andra resurser som finns i kommunen
samt att andra verksamheter känner till
att budget- och skuldrådgivningen finns och hänvisar
till oss. Det bidrar förhoppningsvis till att fler invånare
snabbare tar hjälp av oss.
Vi ser till att många andra aktörer har information
om vår verksamhet – bland andra socialtjänsten,
banker, kuratorer inom psykiatrin och den somatiska
vården, Gävle frivilliga samhällsarbetare, bibliotek,
Arbetsförmedlingen, omvårdnadsförvaltningen, BVC,
anhörigcenter, träffpunkter för seniorer, Röda korset
och andra hjälporganisationer. Vi har också haft
föreläsningar hos till exempel fackförbund, HVB-hem
för ensamkommande ungdomar, gymnasieklasser och
folkhögskolor.
Fler hänvisar till oss och vi når ut med viktiga kunskaper
till våra invånare.
Åsa Svedin, Gävle kommun

Sedan drygt ett år har jag aktiv samverkan
med kollegor inom regionen och andra
aktörer som möter personer som behöver
min hjälp. Det är till exempel kuratorer
inom psykiatrin, vårdcentraler, socialsekreterare inom
försörjningsstöd, samordningsförbundet FinsamGotland,
ett behandlingshem för kvinnliga missbrukare och
Kronofogdens utmätningsenhet. Ofta handlar samverkan
om att de hänvisar sina klienter till mig, men också att
de finns med som stöd när vi träffas första gången.
Kännedomen om verksamheten har ökat och idag hittar
allt fler hit. Även politikerna får mer kunskap om budgetoch skuldrådgivningen eftersom fler pratar om mig. Det
ger liksom ringar på vattnet!
Anna Huzell Johansson, Region Gotland
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Efter att den ekonomiska kartläggningen
är klar utkristalliseras vilka alternativ som
är möjliga. De som söker hjälp hos oss har
ofta ett behov av att få kunskap om sin
egen ekonomiska situation, en del har tappat kontrollen
helt. Om vi ser att de har ekonomiska förutsättningar
kan frivilliga uppgörelser med fordringsägarna mycket
väl vara den bästa lösningen. För många hushåll är det
mycket viktigt att få till en uppgörelse istället för att
få beviljat en skuldsanering som inte innebär lika stor
kontroll eller utredning under betalningstiden.
Förhandlingarna kan handla om bland annat
ackordsbetalning och att förlänga avbetalningsplanen
för en skuld. I kontakterna med fordringsägarna krävs
stort tålamod, personliga och professionella relationer,
bra förhandlingsteknik samt förmåga att kommunicera
på ett tydligt och begripligt sätt. Det är viktigt att
skapa förståelse för att de ekonomiskt kan vinna på
uppgörelsen – om de inte går med på förslaget kan
resultatet mycket väl bli att de får ut en mindre del av sin
fordran eller inget alls.
Det är viktigt att vara väl förberedd inför en förhandling,
ha en agenda, skriva ner viktiga punkter och veta vilket
resultat vi vill uppnå.
Vi tror också att det är mycket viktigt att samverka
med andra aktörer som hushållet har kontakt med
– till exempel sjukvården, hyresvärd, Kronofogden,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.
Marie Magnusson och Camilla Qvennerberg,
Lunds kommun

Vi samverkar med personliga
ombud, gode män och förvaltare,
konsumentrådgivningen, personal inom
beroende och försörjningsstöd samt
familjerätt och familjerådgivning. Det är värdefullt
att ha besök tillsammans för att både spara tid och
säkerställa att vi arbetar i samma riktning. Vi försöker
göra gemensamma arbetsplaner kring klienten. Vi kan
också hjälpa personliga ombud med beräkningar när det
behövs.
Anna Björnör, Kungsbacka kommun

Vår erfarenhet är att det är enklare att
få till stånd frivilliga uppgörelser när
den rådsökande har få fordringsägare.
Vi vill helst behandla dem likvärdigt
och ge samma erbjudande. Mest rättvist upplevs det
när erbjudandet anges i procent av totalskulden. Vi
vet också att fordringsägarna alltid strävar efter att
få något mer än de får genom löneutmätning hos
Kronofogden. Vi frågar därför om de är villiga att
ändra krediteringsordningen, sänka räntesatsen eller
frysa räntan. Flera av dem är då villiga att ändra
krediteringsordningen och fordringsägaren ska då
anmäla detta hos Kronofogden.
Vi ser idag ganska tydligt vilka fordringsägare som kan
tänkas vara positiva till en frivillig uppgörelse och vilka
som av princip alltid säger nej. Det senare är naturligtvis
väldigt olyckligt för den rådsökande.
Flera av dem vi träffar är mycket oroliga över att själva
ta kontakt med sina fordringsägare och känner därför
oerhörd tacksamhet över att få hjälp av oss och till
sist kunna se ett slut på sin skuldsituation. Det finns
också personer som har svårt med svenska språket, inte
förstår hur regelverket fungerar eller känner till sina
lagliga rättigheter. En fördel med att få hjälp av oss på
kommunen är också att ärendet dokumenteras noga och
sparas så länge den frivilliga uppgörelsen pågår.
Vi arbetar mer och mer efter hur Kronofogden tänker kring
skuldsanering, det vill säga att det är rimligt att lägga in
en buffert även när vi gör våra avbetalningsplaner.
Till skillnad från villkoren för en beviljad skuldsanering,
är det inte lika lätt att få möjlighet till omprövning
inskrivet i de frivilliga uppgörelserna i de fall den
skuldsattes ekonomi eller personliga situation förändras
under avbetalningstiden.
Cristina Raquette, Västerås stad
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Rekommendation 2 – Utbildning och kompetens
Budget- och skuldrådgivaren bör ha en utbildning och kompetens som motsvarar:
• högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller
beteendevetenskap

• god förmåga att bemöta och kommunicera
med olika individer

• specialkompetens i yrkesrollen

Vid tillsättning av ny rådgivare bör kommunen beakta
att budget- och skuldrådgivning är ett kvalificerat arbete som normalt kräver en högskoleexamen. Det är
även viktigt att rådgivaren får en specialintroduktion i
yrkesrollen. Förutom juridisk, ekonomisk och beteendevetenskaplig14 kompetens krävs god förmåga att bemöta,
kommunicera och skapa förtroende hos olika individer.
Studier visar att det är viktigt att budget- och skuldrådgivaren är lyhörd och empatisk i mötet med den rådsökande samt att rådgivningen präglas av respekt för den
rådsökande.
Rådgivningsärenden tenderar att bli alltmer komplicerade och den som kontaktar en budget- och skuldrådgivare kan befinna sig i en krissituation. En del rådsökande
kan ha särskilda behov som innebär att rådgivaren behöver ha en god förmåga att möta dessa personer.

Vi är två som jobbar med budget- och
skuldrådgivning i vår kommun med 80 000
invånare. En ekonom och en socionom – vi
har båda två högskoleutbildning. Dessutom
har vi nära tillgång till juridisk kompetens. Det är en bra
kombination.
Vi får vår fortbildning bland annat via Konsumentverket,
kommunen, Gilla din ekonomi, Greater Minds och
Lära för livet. Den senaste tiden har vi arrangerat två
utbildningstillfällen för att fördjupa oss i spelberoende
som är aktuellt just nu. Förra året var vi på föreläsningar
som handlade om att få andra att lyssna, retorik och
konsten att hantera besvärliga människor.
Anna Björnör, Kungsbacka kommun

En av oss har tidigare jobbat på
Skatteverket, en har jobbat med ekonomi
och konsumentrådgivning och en är
socionom med erfarenhet av arbete med
försörjningsstöd. Det är ett aktivt val av att anställa
budget- och skuldrådgivare med varierad bakgrund,
utbildning och erfarenhet. Det ger oss möjlighet att
tillsammans bredda och utveckla våra kunskaper och
arbetssätt, vilket blir till nytta för de rådsökande. Frågor
som kommer under rådgivningen kan vi ofta få ge svar på
direkt och vi delar gärna med oss av våra kunskaper till
varandra.
Eva Andersson, Åsa Jacobsson och Eva Nordmark,
Halmstads kommun

Vi har tagit egna initiativ till studiebesök
hos bland andra Kronofogden, Skatteverket,
överförmyndarnämnden och Intrum
Justitia. Vi får också nya kunskaper
och insikter genom att delta i de utbildningstillfällen
och regionträffar som BUS-föreningen anordnar. Det
finns även flera interna utbildningar i kommunen som
är relevanta för oss – till exempel om hot, våld och
bemötande. Vi förmedlar det vi får veta och lära oss
vidare på interna möten.
Åsa Svedin, Gävle kommun
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Rekommendation 3 – Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens
Budget- och skuldrådgivarna bör arbeta likvärdigt och säkerställa kompetens genom att:
• delta regelbundet i fortbildning

• delta i regelbunden handledning

• använda arbetsverktygen Portalen och Boss

Budget- och skuldrådgivarens arbetsområde är brett,
därför behöver rådgivaren ha en bred ämneskunskap som
grund. Därutöver krävs en förmåga att samverkan med
andra yrkeskårer och löpande inhämta mer information
inom området när så krävs. Utbildning inom yrkesrollen
är centralt för att kvaliteten i verksamheten ska vara
god. Det behöver finnas utrymme för rådgivaren att
omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad om vad som
händer på området och om eventuella regelförändringar.
Rådgivaren bör därför kompetensutveckla sig genom
regelbunden fortbildning inom sitt arbetsområde.
Konsumentverkets Portalen fungerar som ett viktigt
verktyg. Ärendehanterings- och statistiksystemet Boss,
som Konsumentverket har i uppdrag att tillhandahålla
budget och skuldrådgivningen, bör användas. Detta
bidrar till ett likvärdigt arbetssätt och ger värdefull
kunskap om verksamheten och de rådsökande. Vidare
utgör det ett viktigt underlag för omvärldsbevakning,
planering och utveckling av verksamheten. Det är viktigt
för att kunna följa utvecklingen och få statistikunderlag
på nationell nivå. Det ger också möjlighet för
Konsumentverket att inhämta kunskap för att kunna ge

verksamheten bättre stöd.
Rådgivaren bör erbjudas både process- och ärendehandledning i sitt arbete. Detta för att öka kompetensen
om olika individers beteenden men också för att få möjlighet att diskutera komplicerade ärenden med andra.

Statistiken är jätteviktig och ett bra
underlag för vår verksamhetsrapport.
Vi kompletterar Boss med ett eget
statistikprogram. Verksamhetsrapporten
används av vår chef som får bra insyn i verksamheten,
men skickas även till de lokala tidningarna. Den
är en reflektion över året som varit och vad vi ska
fokusera på framöver. Varje månad bevakar vi hur
ärendetillströmningen ser ut och antalet ansökningar om
skuldsanering. På så vis har vi koll på vilka resurser som
behövs för verksamheten.
Anna Björnör, Kungsbacka kommun
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Portalen är mitt bästa arbetsverktyg som
jag öppnar först av allt på morgonen. Jag
har avsatt tid för att läsa allt som är av
intresse för mig. Det bästa är att jag kan ta
lärdom av så mycket. Andra kollegors kommentarer och
svar ger mig kunskap. Jag skryter ofta om Portalen för
mina arbetskamrater!
Anna Huzell Johansson, Region Gotland

Numera har vi två timmars process
handledning tre gånger varje halvår. Det
är vi själva som väljer vilka problem eller
frågor vi vill diskutera. Det kan vara allt
från enskilda ärenden och organisationsfrågor till mer
allmänna frågor som till exempel bemötande.
Vår handledare hjälper oss att reflektera kring problem
området vilket ger oss nya infallsvinklar och möjlighet att
se olika mönster och processer. Det handlar ofta om vad
vi i våra professionella roller som rådgivare kan och inte
kan göra, samt hur vi ska agera i olika situationer. Även
när vi pratar om ett specifikt ärende kan diskussionen
hjälpa i andra pågående eller framtida ärenden.
Med handledning har vi blivit säkrare i vår yrkesroll och
upplever att mötena med rådsökande har blivit bättre.
Eva Andersson, Åsa Jacobsson och Eva Nordmark,
Halmstads kommun

När jag började jobba med budget- och
skuldrådgivning hade jag ingen praktisk
erfarenhet alls. Jag hade läst ekonomi
med inriktning på företagsekonomi. Min
företrädare berättade om möjligheten att få en mentor
och att hon själv tyckte att det var värdefullt att ha en.
Min mentor har varit toppen! Jag har hälsat på henne
för att få veta hur hon jobbar och använder henne som
bollplank både via telefon och e-post. Det är skönt att
veta att det finns någon i bakgrunden som det alltid är
ok att fråga. Jag har haft funderingar kring skuldsanering
och till exempel hur det fungerar med kostnadsförslag
hos tandläkaren vid utmätningar. Jag vill absolut
rekommendera andra att skaffa en mentor. Det är ett
stort stöd – speciellt när man som jag är ensam på
tjänsten i kommunen.
Anna Larsson, Säffle kommun

Två timmar var sjätte vecka ses vi för
processhandledning tillsammans med en
extern handledare och våra kollegor som
är socialsekreterare på försörjningsstöd.
Metoderna har varierat, men har främst varit
lösningsfokuserat förhållningssätt eller som nu med
MI, motiverande samtal (Motivational Interviewing). Vi
upplever att handledningen utvecklar vårt bemötande
och förhållningssätt, våra verktyg och ledarskap. Det ger
oss lugn, skapar effektivitet och klargör vårt uppdrag.
Även om vi har lång erfarenhet så behöver vi stöd och
råd för att till exempel förstå personers reaktioner i olika
situationer eller varför en person kan vara svår att nå.
Det är en fördel att ha en extern handledare som ser på
vår situation utifrån och med andra ögon. Det är också
viktigt att det som sägs i gruppen stannar där. Vi känner
trygghet och tillit till varandra. Ibland finns det ju också
andra faktorer som påverkar vårt arbete. Det kan vara en
tuff period med överbelastning.
Ärendehandledning har vi tillsammans med kollegor
i vårt nätverk med budget- och skuldrådgivare från
ytterligare åtta kranskommuner. Vi ses en heldag var
sjätte vecka. Var och en tar med sig frågeställningar som
finns i pågående ärenden, men också goda exempel. Det
finns både svåra och tunga saker som vi behöver prata
om – samtidigt finns det resultat att vara stolt över och
erfarenheter andra kan ha nytta av.
Tidigare var vi ett ännu större nätverk med ungefär 20
personer. Nu har vi delat oss i mindre grupper vilket
fungerar bättre. Varje år har vi dock fortfarande en stor
träff då alla är med. Det är bra tillfällen att även bjuda in
någon intressant föreläsare.
Här i Lund är vi två budget- och skuldrådgivare som
jobbar tillsammans, men i övriga kommuner är de
ensamma i vardagen. För dem kan det vara än mer
värdefullt med regelbunden ärendehandledning.
Marie Magnusson och Camilla Qvennerberg,
Lunds kommun
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Rekommendation 4 – Kapacitet och uppföljning
Budget- och skuldrådgivningen bör utgå från behovet och därför ha:
• kapacitet som grundar sig på regelbundna
behovsanalyser i den egna kommunen

• tydliga och mätbara mål för verksamheten
som följs upp

Det övergripande målet för budget- och skuldrådgivningen är att genom olika former av ekonomisk rådgivning, bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa
skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation.
För att kommunen ska kunna bidra till detta och säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i verksamheten bör
kommunen göra regelbundna analyser av behovet. Några
parametrar att ta hänsyn till kan vara antalet personer i
kommunen som har registrerade skulder hos Kronofogden, arbetslöshet, inkomstnivåer och behov av ekonomiskt bistånd.
Kartläggningar har visat att det ibland av olika anledningar saknats budget- och skuldrådgivning under långa
perioder. Detta har orsakat att rådsökande inte fått det
stöd de behövt. Det bör därför säkerställas att verksamheten kan bedrivas även vid eventuell sjukdom, semester
och vakanser.
Utifrån analysen bör ett antal specifika och mätbara
mål tas fram. Målen behöver följas upp årligen och en
åtgärdsplan bör tas fram om målen inte uppfylls. Kommunen bör utse en ansvarig person för detta.

Det är viktigt med mål för att utveckla
verksamheten, reflektera över varför
vi jobbar som vi gör och om vi når den
målgrupp vi finns till för. Under det här
året har vi konkreta mål när det gäller tillgänglighet,
nya mötesplatser, kartläggning av ärendehantering och
uppdatering av hemsidan.
Elisabet Berg, Vänersborgs kommun

Vi sätter tydliga och mätbara mål varje
år för de delar av vår verksamhet som vi
själva kan påverka. Dessa följer vi sedan
upp på våra internträffar en gång i veckan.
På den årliga planeringsdagen analyserar vi året som
varit i förhållande till de mål vi satt upp och formulerar
nya mål för det kommande verksamhetsåret.
Marie Magnusson och Camilla Qvennerberg,
Lunds kommun

Vi erbjuder budget- och skuldrådgivning i
fem kommuner genom ett samarbetsavtal.
Statistiken blir då viktig för att få både
en helhetsbild av vår verksamhet och
uppdelad per kommun. Den kan ge oss en signal om att
det kan behövas mer information om vårt erbjudande i
kommuner där invånarna i lägre utsträckning tar kontakt
med oss.
Vi tar ut statistik från Boss när det gäller antal nybesök
per kommun, antal pågående ärenden samt antal
inskickade och beviljade skuldsaneringar. Uppgifterna
ligger till grund för en analys som visar behov av bland
annat personalresurser.
Åsa Svedin, Gävle kommun
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Rekommendation 5 – Tillgänglighet
För att säkerställa en god tillgänglighet bör budget- och skuldrådgivningen:
• informera om vilket stöd verksamheten kan
ge, vilka kontaktmöjligheter som finns och
under vilka tider verksamheten kan nås

• vara nåbar inom några dagar
• vara lokaliserad med hänsyn tagen till den
rådsökandes integritet

• erbjuda olika sätt att ta kontakt

Tillgänglighet handlar om möjligheten att ha kännedom
om, hitta till, och att få kontakt. Det bör finnas information om stödet som ges av budget- och skuldrådgivningen, kontaktuppgifter och vilka öppettider, telefontider
och svarstider som finns. På kommunens webbplats bör
det finnas aktuell och sökbar information om verksamheten.
Den rådsökande bör kunna kontakta verksamheten på
olika sätt, såsom telefon, besök och e-post. Det är viktigt
att den rådsökande får kontakt så snart som möjligt men
senast inom några dagar. Öppen mottagning kan vara ett
sätt att erbjuda snabb kontakt. Den kan dock inte ersätta
möjligheten att istället få en enskild besökstid.
Tidigare studier har visat att lokalisering och utformningen av verksamheten har stor betydelse för att de rådsökande ska söka sig till verksamheten och för att minska
känslan av skam och utsatthet. Utifrån det bör utgångspunkten vara den rådsökandes behov, integritet och
trygghet. Rådgivarens säkerhet är också en viktig aspekt
att ta hänsyn till vid val av placering. Verksamheten bör
vara lätt att nå på en neutral eller diskret plats. Verksamheten kan med fördel vara placerad i samma lokal som
andra verksamheter som inte är känsligt att besöka så att
det inte är uppenbart vilken verksamhet den rådsökande
ska till.

Det viktigaste är att det är lätt att ta sig
hit. Därför finns vi centralt i Stadshuset
med närhet till bra kommunikationer. Det är
en neutral plats med eget väntrum, vilket
våra besökare känner sig bekväma med. Tidigare hörde vi
ihop med socialtjänsten, men nu tillhör vi samma enhet
som konsumentrådgivarna, energirådgivarna och de
personliga ombuden – det är mycket bättre. Vi får färre
återbud än när vi var lokaliserade till socialtjänsten.
Anna Björnör, Kungsbacka kommun

Det vanligaste sättet att ta kontakt med
oss är via telefon. Det går också bra att
lämna ett meddelande till växeln så ringer
vi tillbaka. Man kan också skriva till oss via
en gemensam e-postadress länkad på vår webbplats. Två
timmar i veckan, på måndagar, har vi öppen mottagning
med drop-in. Då har den rådsökande ofta med sig
någon som stöd – en anhörig, boendestödjare eller
kontaktperson.
Vi finns på samma centrala plats i Stadshuset sedan
1994 och kommuninvånarna vet var vi finns. Det är en
stor fördel att vi har en egen ingång, besökarna behöver
inte gå via någon reception utan kan bara komma in. Här
finns också en egen brevlåda där besökare kan lägga
post direkt till oss.
Cristina Raquette, Västerås stad

Vi har tre medborgarkontor med
samhällsvägledare som fungerar som
första kontakt för rådsökande. De båda
kontor som finns ute i stadsdelarna
bemannas av budget- och skuldrådgivare en eftermiddag
varje vecka för både bokade besök och drop-in.
Medborgarkontoret i centrum finns i bibliotekshuset där
alla känner sig välkomna.
Vi har också ett TeleQ-system, liknande det som finns
på vårdcentraler, med generösa telefontider. Detta är
möjligt att bemanna eftersom vi arbetar med bokade
uppringningar i systemet. Det går även att skriva till
oss via e-post. Vi har en Facebooksida tillsammans med
konsumentvägledningen.
Carina Brehmer, Karin Lee och Svetlana Höjerström,
Linköpings kommun
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Målet är att kunna erbjuda en tid inom fyra
veckor. Vi ringer dock alltid upp rådsökande
inom 14 dagar från det att de har kontaktat
oss. Då kan vi påbörja ärendet redan innan
vi ses. Detta är uppskattat och vi kan bättre förbereda
oss inför första besöket.
Åsa Svedin, Gävle kommun

Under rådgivningen, och vid det avslutande
besöket eller samtalet, får alla veta att
de är välkomna att höra av sig med sina
frågor och funderingar när som helst
under hela skuldsaneringstiden. Ungefär en gång per
år skickar vi också ut ett informationsbrev till alla
som har en pågående skuldsanering eller frivillig
betalningsuppgörelse. I brevet uppmanar vi dem att höra
av sig om hushållets ekonomi förändrats, om det behövs
en omprövning eller om de har frågor. Det blir också en
påminnelse om att vi finns.
Marie Magnusson och Camilla Qvennerberg,
Lunds kommun

Det är viktigt att erbjuda många olika
kontaktvägar. Klienten kan känna obehag
och olust inför den första kontakten
och kanske inte heller har möjlighet att
utnyttja vissa kontaktvägar. Vi har drop-in och telefontid
åtta timmar varje vecka. För övrigt kan jag nås via
telefonsvarare och e-post dygnet runt, samt dagtid via
kommunens kontaktcenter som meddelar mig via e-post
så att jag kan ringa upp under dagen.
Idag är verksamheten lokaliserad i anslutning till
Skatteverkets och Pensionsmyndighetens servicekontor,
vilket är mycket bra och ger stora synergieffekter. Jag
har tidigare sagt nej till placering på socialförvaltningen
eftersom det finns rådsökande som inte vill besöka dessa
lokaler.
Hans Berg, Falkenbergs kommun
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Rekommendation 6 – Stöd utan oskäligt dröjsmål
Verksamheten måste kunna erbjuda stöd utan oskäligt dröjsmål och därför bör kommunen:
• erbjuda ett första enskilt bokat möte inom
fyra veckor
• erbjuda tider med kort varsel

• erbjuda löpande stöd till dem som har
pågående skuldsanering, F-skuldsanering
eller frivilliga uppgörelser

Flera studier vittnar om att det är vanligt att rådsökande
har skuld- och skamkänslor över sina ekonomiska svårigheter. Steget att söka hjälp är ofta stort och kopplat
till mycket vånda. Därför väntar många lång tid innan
de kontaktar budget- och skuldrådgivningen. När den
rådsökande väl har den kraft och motivation som krävs
för att göra något åt sin situation är det angeläget att det
är lätt att få kontakt med budget- och skuldrådgivningen
och att den rådsökande snabbt får möjlighet till ett första
besök. I en ekonomiskt utsatt situation är tiden en viktig
faktor. Konsumentverket har mot den bakgrunden bedömt att längre än fyra veckor bör ingen behöva vänta.
Utifrån det enskilda fallet och de behov som föreligger
kan tiden till nästa möte variera.
Det finns situationer när rådsökande inte kan vänta
fyra veckor utan att konsekvenserna skulle bli för stora.
Därför behöver verksamheten kunna erbjuda en tid
snabbt. I enlighet med barnkonventionen är det särskilt
angeläget att det finns en beredskap att snabbt kunna
ta emot familjer där barn berörs. Den som ansökt om
skuldsanering har kort tid på sig att svara på kompletterande frågor från Kronofogden. Detsamma gäller vid
omprövningar och överklaganden. Då är det viktigt att
det finns en rådgivare som med kort varsel kan hjälpa till.
Såväl rådsökande som Kronofogden har då behov av att
få direktkontakt med budget- och skuldrådgivare.
Verksamheten ska ha utrymme att aktivt stödja dem
som beviljats skuldsanering eller F-skuldsanering under
hela skuldsaneringsprocessen. Även de som har en frivillig uppgörelse med sina fordringsägare ska få stöd under
tiden betalning pågår.

I de flesta fall är det viktigt att kunna
erbjuda en tid inom några veckor. Personen
som hör av sig mår ofta väldigt dåligt och
vill ta tag i sitt problem. Idag har jag sex
veckors väntetid för budget- och skuldrådgivning. Men
jag är flexibel och kan ofta ordna en tid snabbt om det
verkligen finns behov av det.
Anna Huzell Johansson, Region Gotland

Målet är att kunna erbjuda ett första besök
inom en månad, vilket vi klarar idag. Jag
har även möjlighet att erbjuda akuttider
redan samma vecka. Det är viktigt att
klienten inte får vänta för länge, risken finns då att
motivationen försvinner.
Det är ytterst sällan som någon är missnöjd över att inte
få kontakt eller att de får vänta för länge.
Hans Berg, Falkenbergs kommun

Vi har väntetid för att få en bokad tid hos
oss. Det finns dock ärenden som alltid får
förtur, om än inte officiellt. Handläggaren
avgör själv om det är ett förtursärende eller
inte. Det har hänt att vi gett en besökstid redan samma
dag, men det vanliga är att den med förtur får vänta
en-två veckor. Blir väntetiden för lång finns risken att
den rådsökande tappar sugen att ta tag i sin ekonomiska
situation.
Omprövningar får alltid förtur, speciellt när det skett
en försämring i ekonomin och de har en pågående
betalningsplan för skuldsanering. Vi ger även förtur till
personer som står inför en avhysning eller elavstängning
som handläggs av Kronofogden, utmätning av
bostadsrätt eller fastighet, samt när personen mår
väldigt dåligt och kommer till oss via en kontakt inom
sjukvården eller psykiatrin. Även den som ska överklaga
ett beslut får förtur eftersom detta ska ske inom tre
veckor.
Dessa grupper får förtur eftersom konsekvenserna av att
inte få hjälp direkt blir så stora, inte bara för en enskilde
utan för hela samhället.
Cristina Raquette, Västerås stad
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Konsumentverkets
roll och stöd
Definition av uppdraget
Förordning med instruktion

Konsumentverket har i uppdrag att med utbildning och
information stödja kommunernas konsumentverksamhet
i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning. Det framgår av förordning med instruktion för
Konsumentverket.
Till den kommunala konsumentverksamheten räknas
både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivningen.
Utbildning och information till budget- och skuldrådgivningen sker utifrån tre huvudsakliga områden:
• Yrkesroll – att ge en allmänorientering i yrket som
budget- och skuldrådgivare, utbildning i tillgängliga
arbetsverktyg samt information om metodstöd.
• Lagstiftning – att informera om och ge utbildning
inom konsumentskyddande lagstiftning, främst
skuldsaneringslagen men också översiktligt när det
gäller utsökningsbalken och inkassolagen.
• Privatekonomi – att informera om och ge utbildning
inom området privatekonomi, med fokus på budgetoch skuldfrågor; budgetrådgivning, skuldrådgivning
inklusive frivilliga överenskommelser, skuldsanering
och verkställighet.

Socialtjänstlagen
I samma paragraf i socialtjänstlagen som reglerar kommunernas skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer slås också fast att
Konsumentverket ska ge stöd och vägledning till den
verksamhet som kommunerna ansvarar för.1
I detta uppdrag ingår att följa upp, stödja och bidra
till vidareutveckling av verksamheten i kommunerna.
Konsumentverkets uppgift är i första hand att tillhandahålla verksamhetsstöd, till exempel i form av utbildning,
handböcker och informationsmaterial samt datasystem
för informationssökning, handläggningsstöd och statistikföring. Även utvärdering och metodutveckling faller på
Konsumentverkets bord.16

Kommunernas ansvar för kompetens och
kompetensutveckling
Inför de nya skuldsaneringslagarna som började gälla 1
november 201617 förtydligas Konsumentverkets ansvar
när det gäller de kommunala budget- och skuldrådgivarnas kompetens och kompetensutveckling.
I propositionen konstateras att det faller på kommunerna själva (som arbetsgivare) att ansvara för att
rådgivarna har tillräcklig kompetens och får den kompetensutveckling som kan behövas vid sidan av Konsumentverkets stöd.18
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De kunskapsområden som ligger utanför Konsumentverkets uppdrag omfattar framför allt yrkeskårens
kompetensutveckling inom socialt arbete. Att arbeta som
budget- och skuldrådgivare innebär att man ofta möter
människor i kris. För att få till stånd en beteendeförändring hos den skuldsatta kring hur privatekonomin
hanteras, krävs förmåga till motiverande samtal. Många
rådsökande lider förutom av ekonomiska problem även
av psykisk ohälsa och har olika former av funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska diagnoser och missbruksproblem som påverkar beteendet.
Vidare behöver budget- och skuldrådgivaren ha juridisk kunskap utöver de konsumentskyddande lagarna,
bland annat inom familjerätt och skattelagstiftning. Därutöver är förmågor som argumentationsteknik, förhandlingsteknik och presentationsteknik viktiga för att såväl
få tillstånd frivilliga överenskommelser som att arbeta
med utåtriktade insatser.

Viktiga verktyg för arbetsvardagen
Information och utbildning
Portalen

Portalen är en sluten webbplats för externa användare,
ett så kallat extranät. Syftet med Portalen är att nå ut
med myndighetens samlade stöd till kommunens konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Förutom målgruppsinriktat innehåll mot yrkesgrupperna i
respektive verksamhet presenteras aktuella nyheter inom
konsumentområdet och vägledande dokument för den
kommunala verksamheten. Här finns även möjlighet att
dela information med kollegor i andra kommuner och ta
del av myndighetens utbildningsutbud.

Kursverksamhet
Konsumentverket erbjuder kurser för verksamma budget- och skuldrådgivare på grund- och fördjupningsnivå.
Kurserna tar sin utgångspunkt i yrkesrollen. Utifrån den
praktiska arbetsvardagen ger kurserna kompetensutveckling i allt från tolkning och tillämpning av relevanta lagar
till verktyg och metoder för råd och vägledning. Kurserna
genomförs i nära samarbete med Kronofogdemyndigheten och andra relevanta aktörer.
Målsättningen är att en nyanställd budget- och skuldrådgivare redan första dagen på jobbet ska kunna orientera sig i sin yrkesroll via e-utbildningar och filmade
föreläsningar på olika teman. Alla verksamma rådgivare
rekommenderas även att delta i den grundläggande introduktionskursen, vilken också är en förutsättning för
att kunna ta del av övriga grund- och fördjupningskurser.
Vidare erbjuds löpande ett utbud av webbinarier på aktuella teman inom budget- och skuldområdet. Budgetoch skuldrådgivare kan delta under sändning och ställa
frågor via en chat, men webbinarierna spelas även in och
kan ses i efterhand.
Konsumentverkets kurser är kostnadsfria och frivilliga
och budget- och skuldrådgivaren ansvarar själv för att ta
del av det kursutbud som erbjuds.

Regionala aktiviteter
Kommuner kan ansöka hos Konsumentverket om stöd
för att genomföra regionala utbildningsinitiativ inom
området konsumentskydd, konsumentlagstiftning och yrkesrollen. Budget- och skuldrådgivare ansvarar för planering och genomförande, medan Konsumentverket bistår
finansiellt samt med föreläsare.

Metodstöd
Konsumentverket har tagit fram flera arbetsverktyg i
syfte att underlätta och kvalitetssäkra kommunernas
budget- och skuldrådgivning.

innehåller bland annat:
• Fråga experten – en fråga/svar-funktion där
experter inom konsumentområdet ger svar på
hur lagar ska tolkas
• Information om och tillgång till grund- och
fördjupningskurser i olika format.
• Ärendehanteringssystemet Boss
• Forum för dialog och kunskapsutbyte med kollegor
i andra kommuner
• Metodstöd – till exempel mall för
verksamhetsrapport, processkartor och checklistor
• Faktabanken – en kunskapsbank med dokument
som budget- och skuldrådgivare behöver i sitt
arbete

Boss – ärendehandläggningsverktyg för budget- och
skuldrådgivare
Dataprogrammet Boss har tagits fram av Konsumentverket för att stödja budget- och skuldrådgivare i arbetet
med ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Boss
består av en applikation kopplad till en ärendedatabas
och är ett arbetsverktyg för budget- och skuldrådgivarnas
ärendehandläggning.
Boss ger stöd inom flera områden: budget- och skuldrådgivning, skuldsanering, ärendehantering och statistik.
I budget- och skuldrådgivningsdelen finns stöd för att
ta fram en hållbar budget, strukturera en omfattande
skuldsituation och beräkna den rådsökandes betalningsutrymme. Är skuldsituationen omfattande ger Boss stöd
att föra över uppgifterna till Kronofogdens blanketter
för ansökan om skuldsanering samt omprövning av
skuldsanering. Boss har även funktioner för att räkna
fram olika förslag på frivilliga överenskommelser; underhandsackord och nedskrivningar. Via brevmallar med
kopplingsinstruktioner till Boss och ett adressregister till
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fordringsägare och ombud ger Boss också stöd för att
kommunicera dessa uppgörelser med borgenärerna.
Ärendehantering omfattar ett stöd för att registrera det
som sker under ett rådgivningsärende. Hit hör händelser
som stödjer de olika kartläggningsprocesser som Konsumentverket tagit fram för budget- och skuldrådgivningen
samt även stöd för löpande ”journalanteckningar”.
Avpersonifierad statistik genereras utifrån de uppgifter
som användaren registrerar i Boss. Statistiken presenteras
i sex rapporter som kan skrivas ut i pdf- eller excelformat. Den kommunala statistiken överförs även till en
nationell databas hos Konsumentverket.
Boss är tillgängligt för alla budget- och skuldrådgivare.
Varje enskild användare behöver dock betala en mindre
licensavgift till Konsumentverket.

Processkartor och checklistor
Som ett stöd i olika ärenden finns ett antal processkartor
som visar gången i olika ärenden från start till mål. Processkartorna hjälper handläggarna att få en helhetsbild
av sitt arbete och ger stöd för ett likvärdigt arbetssätt
oavsett i vilken kommun den rådsökande får hjälp. Genom processkartorna kan rådgivarna följa ett ärende
och löpande ta hjälp av kompletterande checklistor och
stöddokument. Dessutom kan man följa hur ärendet ska
registreras i Boss. Processerna inkluderar förutom budget- och skuldrådgivaren även andra aktörer som har en
roll för den aktuella processen.

Konsumentverkets mall för verksamhetsrapport underlättar författandet av rapporteringen. Mallen ger vägledning till de avsnitt som behövs för att läsaren ska förstå
verksamheten, få en uppfattning av hur väl den fungerar
samt vilka utmaningar verksamheten står inför.
Verksamhetsrapporten grundar sig på statistik ur Boss
och det finns även möjlighet att jämföra med Kronofogdens statistik.

Yrkesnätverk och mentorsförmedling
BUS-dagarna
Varje år arrangeras Budget- och skuldrådgivardagarna
(BUS-dagarna), en nationell konferens om budget- och
skuldfrågor. Målgrupp för BUS-dagarna är landets
budget- och skuldrådgivare liksom politiker, myndighetsföreträdare och andra som arbetar med budget- och
skuldfrågor. Dagarna arrangeras av yrkesföreningen för
budget- och skuldrådgivare i samarbete med Konsumentverket och är ett tillfälle för kompetensutveckling och
omvärldsbevakning.

Mentor
Den som är ny i sitt yrke som budget- och skuldrådgivare
kan få en mentor förmedlad via Konsumentverket. Kontakterna mellan den som är nyanställd och mentorn sker
därefter i den form och omfattning båda parter finner
bäst.

Mall för verksamhetsrapport
Verksamhetsrapporten ger en återblick på det verksamhetsår som har varit, följer upp uppsatta mål och ger
en helhetsbild av hur kommunen lever upp till kraven
i lagstiftningen. Allt eftersom åren går bildar verksamhetsrapporterna en historik som visar hur verksamheten
utvecklas. Rapporten ger en bild av vilka som söker hjälp
av budget- och skuldrådgivningen och kan vara ett stöd
i planeringen av utåtriktade insatser för att förebygga
överskuldsättning. Verksamhetsrapporten ligger till grund
för chefer och politikers beslut om resursfördelning och
framtida satsningar.

Checklistor
• Nytt rådgivningsärende
• Frivilliga överenskommelser
• Skuldsaneringsansökan
• Ansökan om omprövning av skuldsanering från
borgenär (fordringsägare) på grund av ändrade
omständigheter
• Ansökan om omprövning av skuldsanering från
gäldenär (den rådsökande) på grund av ändrade
omständigheter

Processkartor

• Skuldsanering för företagare

• Rådgivningsprocess

• Överklagan av beslut om skuldsanering till tingsrätten

• Uppgörelseprocess (frivilliga överenskommelser)
• Skuldsaneringsprocess

• Överklagan av beslut om skuldsanering till hovrätten
och högsta domstolen

• Omprövningsprocess skuldsanering (ansökan från
gäldenär)

• Budget- och skuldrådgivarnas rehabiliterande arbete
efter beslut om skuldsanering

• Överprövningsprocess skuldsanering (överklagan till
tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen)

• Information om Skatteverkets borgenärsroll
• Statistik i Boss – händelser och statusar

Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet

Inspektionen för vård och
omsorg är tillsynsmyndighet
Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har
ansvaret att utöva tillsyn över kommunernas budget- och
skuldrådgivning.24 Det är bland annat IVO:s synpunkter
som har fått styra att kommunernas skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning sedan slutet av 2016
regleras i socialtjänstlagen. Tidigare menade IVO att man
inte kunde utöva tillsyn för de verksamheter som inte var
organiserade inom socialtjänsten, vilket var fallet i cirka
100 kommuner.
Det är nu tydligare att verksamheten utgör socialtjänst,

oavsett i vilken del av den kommunala verksamheten som
tjänsten erbjuds. Det blir också tydligare att ansvaret att
hjälpa skuldsatta inte är direkt kopplat till möjligheten
att ansöka om skuldsanering.
Kommunernas ansvar att erbjuda budget- och skuldrådgivning är en precisering av det generella ansvar som
kommunerna har enligt socialtjänstlagen att ge invånarna
det stöd och den hjälp de behöver.25 Det är en obligatorisk uppgift även om lagstiftningen inte ställer några krav
på hur kommunen internt ska organisera verksamheten.

Viktig samverkan med
Kronofogden
För att skuldsaneringsprocessen ska bli effektiv är det
viktigt att samverkan mellan kommunens budget- och
skuldrådgivare och Kronofogdens skuldsaneringsteam19
fungerar enligt gemensamma rutiner. Genom att göra en
tydlig uppdelning av var och ens arbetsmoment säkerställs att den skuldsatte alltid får den hjälp hen har rätt
till. Dessutom undviks dubbelarbete och risken att den
skuldsatte hamnar i kläm mellan två myndigheter.
Budget- och skuldrådgivaren och Kronofogdens
skuldsaneringsteam ska alltid ha det gemensamma målet
att ge den skuldsatte snabb handläggning, korrekthet,
enhetlighet och god service. Den skuldsattes situation och
behov ska alltid vara i fokus och erbjudas den hjälp och
det stöd som behövs.

Kronofogdens roll och ansvar
• Kronofogden prövar ärenden om skuldsanering och
ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering.20
• Kronofogden provar ärenden om F-skuldsanering och
ärenden om omprövning av ett beslut om F-skuldsanering.21
Svenska myndigheter har en långtgående serviceskyldighet gentemot allmänheten.22 En myndighet ska lämna

hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till
frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
I Kronofogdens skuldsaneringsteams serviceskyldighet ingår att upplysa om vad skuldsanering innebär och
om vad som händer under skuldsaneringsprocessen.
Dessutom ska man upplysa om hur man ansöker om
skuldsanering och ge råd och information om hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Man ska också lämna
information om vilka åtgärder som måste vidtas innan
ansökan om skuldsanering, till exempel ge vägledning
hur den skuldsatte skaffar information om sina skulder
och tar reda på framtida förändringar i sina inkomster
respektive utgifter.
Om den skuldsatte behöver mer hjälp kan Kronofogdens skuldsaneringsteam hänvisa till kommunens budgetoch skuldrådgivare, men det är den skuldsatte själv som
måste ta kontakten.
Serviceskyldigheten för Kronofogdens skuldsaneringsteam är generellt sett större om den skuldsatte inte har
fått hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.
Men skyldigheten sträcker sig inte så långt som att till
exempel ge budgetrådgivning eller reda upp en mycket
rörig skuldsituation, utan stannar vid att ta fram vad
som krävs för att den skuldsatte ska kunna ansöka om
skuldsanering.
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Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet

Kronofogdens huvudkontor informerar fortlöpande
både Konsumentverket och kommunens budget- och
skuldrådgivare om Kronofogdens ställningstaganden.
Dessa syftar till att stötta och vägleda Kronofogdens
skuldsaneringsteam i handläggningen av ärenden. De
kan också vara ett praktiskt stöd för budget- och skuldrådgivarna för att ge tydliga svar till de skuldsatta.
Konsumentverket publicerar ställningstaganden för både
skuldsanering och verkställighet i Portalen.
För att underlätta samverkan har processen och

samverkan mellan Kronofogden och den kommunala
budget- och skuldrådgivningen sammanfattats i skriften
”Arbetsrutin för samarbetet mellan Kronofogden och
budget och skuldrådgivarna i skuldsaneringsärenden.”23
Dokumentet är uppdaterat 2017 och finns tillgängligt
via Portalen.
Dokumentet innehåller både checklistor för hur samarbetet och kontaktvägarna ska gå till och en kortfattad
beskrivning av parternas respektive roller och ansvar.

Dokumentation och hantering av handlingar

Dokumentation och
hantering av handlingar
Dokumentation samlas i personakter
Budget- och skuldrådgivaren bör med kommunens jurist
och arkivansvarig lägga upp en plan för hur dokumentation och arkivering samt gallring ska ske.
Budet- och skuldrådgivarens dokumentation samlas
normalt i personakter. För att tillgodose lagstiftningens krav och förvaltningens behov av återsökning, bör
akterna enligt handboken från Sveriges kommuner och
landsting26 (SKL), bevaras i fem år för att sedan gallras.
Akterna ska enligt SKL hållas skilda från socialtjänstens
övriga personakter.

Handlingar som enligt SKL bör bevaras är:
• årsstatistik
• diarier
• verksamhetsberättelser och årsberättelser

Även Socialstyrelsen ger ut en handbok gällande handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Uppföljning och utvärdering av
verksamheten

Dokumentation av rådgivningsverksamheten är mycket
viktig för verksamheten vilket slås fast i rekommendation
4, som handlar om kapacitet och uppföljning. Dokumentationen är också angelägen för statistik, forskning,
utveckling och planering av fortsatt verksamhet. Även
Konsumentverket efterfrågar statistik.
För denna typ av dokumentation är det inte nödvändigt att kunna knyta uppgifter till enskilda personer. Det
är istället intressant att få en helhetsbild och att kunna
kvantifiera problem, insatser och resultat. Detta är bra
och värdefulla underlag till chefer och politiker som ska
bedöma verksamhetens effektivitet, inriktning och behov
av resurser.
För budget- och skuldrådgivare har Konsumentverket
utvecklat datorprogrammet Boss där rådgivaren enkelt
kan hantera avidentifierade uppgifter, se sid 29. Det finns
även en mall för verksamhetsrapport som budget- och
skuldrådgivarna kan använda, se sid 30. I denna mall kan
även statistik från Boss läggas in. Dokumentationen ger
rådgivaren ett bra grepp om årets verksamhet och utgör
ett underlag för planering inför kommande år. Innehållet
i dokumentationen är också värdefullt i kontakten med
media som ofta efterfrågar uppdaterad statistik.
I mallen finns även möjlighet att redovisa det förebyggande arbete som genomförts under året. I samband med
detta kan man också göra en konsekvensanalys för de
kommande insatserna.
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Snabbfakta om
skuldsanering
Skuldsanering

Nyheter 2016

Skuldsanering är en möjlighet för evighetsgäldenärer att
få betala av en del av sina skulder under några år och
därefter bli skuldfria. Resten av skulderna behöver inte
betalas.
Den första svenska skuldsaneringslagen kom 1994 och
har därefter kompletterats vid ett flertal tillfällen. Från
och med november 2016 gäller nya skuldsaneringslagar
som inte bara inkluderar privatpersoner utan även företagare. Samtidigt flyttades de avsnitt i lagen som reglerar
kommunernas skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning till socialtjänstlagen.
Ansökan om skuldsanering görs till Kronofogden som
utreder om villkoren för skuldsanering är uppfyllda. I ett
första steg fattas då ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett preliminärt beslut som slår fast hur mycket av skulderna som ska betalas. Kronofogden skickar
förslag till alla de borgenärer som personen är skyldig
pengar. Borgenärerna får möjlighet att svara på förslaget. Först därefter fattas ett slutligt beslut där det i detalj
framgår hur skuldsaneringen ska gå till och hur länge
processen ska pågå (vanligtvis fem år).
Personer som redan lever på existensminimum kan få ett
beslut utan betalningsplan och betalar då inte skulderna.
Nya skulder som uppstår samtidigt som skuldsanering
pågår ingår inte och måste betalas enligt långivarens villkor.
Personer som behöver råd och hjälp före och under
skuldsaneringsprocessen kan vända sig till kommunens
budget- och skuldrådgivare. Även Kronofogdens kundservice finns för att svara på frågor och vägleda den som vill
veta mer om möjligheterna till skuldsanering.

Från 1 november 2016 innehåller skuldsaneringslagen
flera nyheter. Framför allt är tanken att det ska bli enklare för skuldtyngda personer att ansöka om skuldsanering.
Ansökan kan ske digitalt via Kronofogdens e-tjänst och
det krävs inte längre lika detaljerade uppgifter om aktuella skulder som tidigare. Det räcker att ange de skulder
man känner till och ett uppskattat belopp för varje skuld.
Så snart det finns ett beslut om att inleda skuldsanering
ska inbetalningarna komma igång. Syftet är att starta
processen så fort som möjligt. Alla inbetalningar görs till
Kronofogden som därefter förmedlar betalningarna till
borgenärerna.
Två av årets månader är betalningsfria – juni (inför semesterledighet) och december (jul och nyår).
Chansen att få skuldsanering mer än en gång har ökat
med den nya lagen.

En rad villkor behöver uppfyllas för att skuldsanering ska
beviljas:
• Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala
dina skulder på många år.
• Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
• Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige, till exempel genom att du bor här, arbetar här eller har dina
skulder här.
• För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda. Kom ihåg att du också
kan ha möjlighet att ansöka om en skuldsanering för
företagare.
• Du får inte ha ett näringsförbud i dag.

Skuldsanering för företagare
(F-skuldsanering)
F-skuldsanering finns för överskuldsatta fysiska personer
(och deras närstående) som är eller har varit engagerade
i en näringsverksamhet som drivits på ett försvarligt och
lojalt sätt.
Lagen infördes i november 2016 i syfte att förbättra
förutsättningarna att driva företag i Sverige och för att
gynna det tillväxtfrämjande entreprenörskapet. I regeringens proposition konstaterades att samhället måste
tillåta en seriös företagare att misslyckas och hjälpa hen
tillbaka till ett normalt liv igen. För livskraftiga företag
som drabbats av betalningssvårigheter finns etablerade
former för företagsrekonstruktion. Däremot har en överskuldsatt enskild företagare tidigare inte haft någon motsvarande möjlighet till nystart. Med F-skuldsanering får
fler företagare en möjlighet till en andra chans.
En skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt som en vanlig skuldsanering, men det finns några
viktiga skillnader.
I ansökan behövs fler och mer detaljerade uppgifter, till
exempel behöver skulderna specificeras mer noggrant. Fskuldsanering innebär inte några betalningsfria månader.
Som företagare finns inte heller möjligheten att slippa
betala helt och hållet. Skulderna betalas normalt av varje
månad, men det går även att välja inbetalning varje kvartal. Processen pågår alltid under tre år.

Snabbfakta om skuldsanering

Frivilliga överenskommelser
En möjlighet att bli skuldfri finns i att ansöka om en
frivillig överenskommelse med borgenärerna. Det är ett
viktigt redskap för att skapa en bättre situation och få
ordning på privatekonomin, och kommunens budget- och
skuldrådgivning spelar en viktig roll i detta arbete.
En frivillig överenskommelse kan komma till stånd
genom att den skuldsatte tar direktkontakt med en fordringsägare, eventuellt med hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare, för att diskutera om det finns
möjlighet att förändra villkoren.

Vilken typ av skuld det rör sig om kan påverka möjligheterna till en frivillig överenskommelse. Kronofogden
prioriterar olika när det gäller skulder vid en utmätning
eller en eventuell skuldsanering. Underhållsbidrag, skatter, avgifter till staten, böter och viten prioriteras. Först
därefter kommer skulder till exempelvis banker och finansbolag. Det kan alltså vara enklare att nå en frivillig
överenskommelse med en borgenär som inte har ett prioriterat krav eftersom dennes risk att inte få några pengar
alls är större.
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