Budget- och
skuldrådgivning
En informationsbroschyr för dig
som vill se över din ekonomi

norrkoping.se

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller
vara i en situation då ekonomin behöver ses över.
Budget-och skuldrådgivning är till för dig som är
folkbokförd i Norrköpings kommun. Rådgivningen
är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.
Din första kontakt med kommunens budgetoch skuldrådgivning sker normalt per telefon.
Förbered dig inför telefonsamtalet genom att
samla ihop uppgifter om din ekonomi så som
inkomst, skulder, boendekostnad och andra
utgifter. Då blir det lättare för rådgivaren att
avgöra vilken hjälp du är i behov av.

Du kan få hjälp med:
Budgetrådgivning
Vi kan tillsammans med dig se över hur du kan förändra din privatekonomi, så
att dina inkomster och utgifter hänger ihop. Tillsammans kan vi skapa en budget.
Då blir det tydligare att se vad som skulle kunna förändras för att pengarna ska
räcka längre. Budgetrådgivningen är en viktig del av förberedelserna för eventuell
skuldrådgivning och skuldsanering.
Om du vill få en översikt över din ekonomi på egen hand så kan budgetkalkylen
på Konsumentverkets hemsida vara till hjälp. På konsumentverket.se så kan du
även hitta Koll på pengarna, här kan du få tips och råd för din privata ekonomi.

Skuldrådgivning
Är du i en situation där du har svårt att betala dina skulder kan vi tillsammans med
dig gå igenom dina skulder och se vilka möjligheter som finns för att lösa situationen.
Målet med skuldrådgivningen är att reda ut vilka skulder du har och räkna ut hur
mycket som är rimligt att betala av på skulderna varje månad.

Skuldsanering
Om du har haft problem med skulder under en längre tid kan du ha rätt till
skuldsanering. Det innebär att du helt eller delvis slipper betala dina skulder.
Skuldsanering innebär att du lever på existensminimum. Du får en betalningsplan
som du ska följa. Alla pengar över existensminimum går till att betala av dina skulder.
Det finns två typer av skuldsanering, en för privatperson och en för företag. En
skuldsanering för privatperson är 5 år och för företagare 3 år, efter detta är du skuldfri.
Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Med mobilt bank-id kan du själv
logga in på Kronofogdens webbsida och göra ansökan direkt. Om du vill ha hjälp
och stöd i din ansökan om skuldsanering, är du välkommen att höra av dig till
budget- och skuldrådgivningen. Vi stöttar dig om det skulle uppstå något problem
under ansökningsprocessen eller senare.
För att få skuldsanering krävs det att dina skulder är så stora att du inte kan betala
dem på många år. Kronofogden tar också hänsyn till din livssituation och ekonomi
när de gör sin bedömning.
Kronofogden: www.kronofogden.se
Konsumentverket: www.konsumentverket.se
Hallå konsument: www.hallakonsument.se

Du når oss via kontaktcenter: 011-15 00 00
Telefontider
Måndag-onsdag klockan 08.30-09.30
Torsdag klockan 14.30-15.30

Besöksadress
Lindövägen 5B, våning 5
602 28 Norrköping

E-post
budgetochskuld@norrkoping.se

Hemsida
norrkoping.se

Besök endast efter tidsbokning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköpings
kommun skapar möjligheter för människor att stärka sin
självständighet, bli en del av samhällslivet och klara sin egen
försörjning. Vi gör det dels via åtgärder som hjälper människor in
på arbetsmarknaden eller vidare till studier, dels genom tillfälligt
försörjningsstöd till individer och familjer.
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