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Budget- och skuldrådgivning

• Omfattar kommuninvånare i Skövde och Hjo Kommun.

• Rådgivare nås via telefon, mail eller kontaktförfrågan (e-tjänst). 

• Vi har sekretess och rådgivningen är kostnadsfri.

• Möten via telefon, besök och/eller Teams.

• Ombud såsom god man/förvaltare inlämnar förordnande.



Budget- och skuldrådgivning

• Budgetrådgivning

• Skuldsanering – Dagens tema!

• Frivillig betalningsuppgörelse
• Betalplan viss tid
• Ackordsuppgörelse
• Saneringslån

• Inget att göra i nuläget – avvakta lösning



Budget- och skuldrådgivning

Skuldsatta i Skövde kommun hos Kronofogden

• 1 156 personer hos Kronofogden vid årsskiftet (448 kvinnor och 717 män – 2,56 % av kommunens 
vuxna invånare). Total skuld uppgick till drygt 334 miljoner kronor. 

• Åldersmässigt fördelades detta enligt följande: 
• 0-17 år  – 1 person
• 18-25 år – 99 personer
• 26-34 år – 248 personer
• 35-44 år – 293 personer
• 45-54 år – 213 personer
• 55-64 år – 194 personer
• 65 år+    – 117 personer

Källa: Kronofogdens hemsida - statistikrobot



Kronofogdens normalbelopp 2022 
för beräkning av betalningsutrymme (utmätning eller skuldsanering)



Skuldsanering – Fakta och förutsättningar

Krav att uppfylla: 
• Skäligt att bevilja - att Kronofogden anser att orsaken till skuldernas uppkomst är godtagbar 

och att man ansträngt sig för att betala tillbaka sina skulder.
• Kvalificerat insolvent - att Kronofogden bedömer att man inte kan betala tillbaka sina 

skulder inom en rimlig tid.

• Skuldsanering pågår alltid i 5 år men betalplanen kan vara kortare. 

• Juni och december är betalningsfria månader.

• Buffert – (bara vid skuldsanering, ej vid utmätning).

• Betalningsanmärkningar kvarstår tills skuldsaneringens slut efter 5 år.

• Viktigt att ansöka om omprövning vid förändrade förhållanden. 
• Misskötsamhet kan innebära förlängning med 2 år eller att skuldsaneringen upphävs. 

Skulderna kvarstår då i sin helhet. 



Skuldsanering – Att tänka på innan ansökan om skuldsanering

Att tänka på innan ansökan om skuldsanering skicka in

• Pappersansökan eller e-ansökan?

• Går månadsbudgeten ihop? 

• Finns risk för ny skuldsättning? 
• Skulder som ännu ej förfallit till betalning – invänta dessa? T.ex. skatt på försäljning av fastighet, 

återkrav bostadsbidrag/bostadstillägg eller annat. Annars risk för utmätning.

• Stoppa ev pågående krediter t.ex. kredit kopplat till lönekonto.

• Andra kända/planerade förändringar (planerad flytt, kommande pension, skilsmässa)

• Behov av tandvård och/eller glasögon?



Skuldsanering – Efter inskickad ansökan

Vilka brev/beslut från Kronofogden kan man förvänta sig efter inskickad ansökan om 
skuldsanering?

• Beslut att inleda skuldsanering (eller avslag)
• Följebrev skuldsaneringsförslag (eller avslag)
• Beslut om skuldsanering (eller avslag)

Övriga brev i förekommande fall:
Föreläggande om komplettering
Föreläggande om yttrande

• Aktuella väntetider återfinns på Kronofogdens hemsida.

• Överklagan

• Ansökan om omprövning vid förändrade förhållanden under skuldsaneringsperioden.



Budget- och skuldrådgivning

Tips på ytterligare information

• Dela din kunskap – Webbutbildning via Kronofogdens hemsida. En utbildning för den som 
möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

• Självskattning skuldsanering – Ett självskattningstest via Kronofogdens hemsida för en 
preliminär uppskattning av möjligheterna att få en skuldsanering.



Kontaktuppgifter

Mimona Pettersson, Hanna Nellvén och Antonia von Zweigbergk

Budget- och skuldrådgivningen nås via Skövde Kommuns Kontaktcenter på 
tel: 0500 – 49 80 00 (telefontid måndag-fredag kl.8.30-9.30).

Konsumentvägledningen nås måndagar kl.8.30-12.00 på tel: 0500 – 49 81 28 eller via 
Skövde Kommuns Kontaktcenter på tel: 0500 – 49 80 00


