
Budget- och skuldrådgivning för dig som är god 
man eller förvaltare

Åsa Löfvenhaft
Budget- och skuldrådgivare Sydnärke
(Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg)
0584-473 211, budgetochskuld@laxa.se



Vad innebär budget- och skuldrådgivning?
 Att hjälpa sökande ta fram en hållbar budget där utgifterna inte 

överstiger inkomsterna. Att vid behov ha kontinuerlig uppföljning. 

 Att vara behjälplig vid uppgörelser med fordringsägare.

 Att stötta i arbetet med att ansöka om skuldsanering. 

 Att motivera och stärka den sökande. 



Amanda 2020
Budget/
månad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

Lön 15000
Barnbidrag 1250
Underhåll 1573
Bostadsbidrag 3500

SUMMA INKOMSTER 21323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Hyra Askersundsbostäd 6400
El Vattenfall € 450
Försäkringar Folksam @ 700
Barnomsorg 600
Telia Internet € 399
Telia Mobil € 329
Bilskatt € 96 1150
Bilens drift 2000
Billån @ 1200
CSN @ 490
Fack + a-kassa @ 445
Mediciner 230
Pensionsspar 200
Sparande 500
Sparande till Adam 200
Mat ICA-kort 4000
Kläder 1000
Nöjen 500
SUMMA UTGIFTER 19739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 0
KVAR DENNA MÅNAD

BUDGETÖVERSIKT ÅRSVIS



De viktigaste räkningarna (HEM)
• Hyra, hemförsäkring
• El
• Mat, mediciner

• Barnomsorg
• A-kassa
• Mobil



Begäran om beslut
Ny förvaltningslag från 1 juli 2018
Införts ett nytt rättsmedel mot långsam 
handläggning

Om ett ärende som har inletts av en enskild part 
inte har avgjorts i första instans senast inom sex 
månader  får parten skriftligen begära att 
myndigheten ska avgöra ärendet. 
Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag 
då sådan begäran kom in antingen avgöra 
ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. 

Begäran att ta beslut i ärende 
 
Härmed begär jag enligt 12 § förvaltningslag (2017:900) att beslut tas i 
följande ärende: 
 
Ärendet gäller:  Ansökan om merkostnadsersättning 
 
Gäller: ________________________________ 
 
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX 

 
Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första 
instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att 
myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från 
den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett 
särskilt beslut avslå begäran. 
 
Mot bakgrund av att aktuellt ärende inkommit för över sex månader 
sedan hos myndigheten begär jag, i egenskap av ställföreträdare för 
personen som ärendet rör, härmed att beslut tas i ärendet. 
 
Beslutet skickas till huvudmannens särskilda postadress: 

 
 

Vänligen 
 
________________________ 
Ställföreträdare 



Vad kostar en skuld? 
Faktura från Region Örebro län, provtagning 100 kr, förfallodag 21-10-29

• Påminnelse: 60 kr(dröjsmålsränta från dag 1, f.n. ref.ränta + 8%)

• Inkassoavgift: 180 kr
• Ansökan betalningsföreläggande: 300 kr
• Ombudsarvode: 380 kr
• Grundavgift verkställighet: 600 kr 

En liten skuld på 100 kr kan alltså växa till 1 620 kr (+ ränta) om den går 
hela vägen till verkställighet hos KFM. 







KRONOFOGDEN
UTMÄTNING
Utmätningsordning
1. Kontanta medel
2. Banktillgodohavanden
3. Löneutmätning
4. Fondandelar/aktier
5. Övrig lös egendom
6. Fast egendom
7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.

- Styrs av Utsökningsbalken
- Försvarlighetsbedömning måste göras (beloppet vid 

utmätning ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig)
- Intresseavvägning - vid flera utmät.bara tillgångar
- Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (EKMR) och barnkonventionens 
skyddsregler ska beaktas. 

- Proportionalitetsbedömning ska göras (åtgärden får 
inte vara mer ingripande, omfattande eller varaktig än att 
den står i rimlig proportion till vad som kan vinnas med 
åtgärden).



Förbehållsbelopp (existensminimum)
• Boendekostnad 
• Normalbelopp (levnadskostnader som mat, 

kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar)
• Medicin / vård  292 kr/mån= högkostnadsskydd
• Resor till från arbete
• Barnomsorg
• Umgänge (för barn som du är underhållsskyldig för 

men som inte bor hos dig)
• Underhållsbidrag 
• Specialkost eller fördyrade matkostnader
• Kostnader för god man, hemtjänst, sjukresor, 

färdtjänst, abonnemang hjälpmedel (regionen)
• GLASÖGON / TANDVÅRD

Normalbeloppet 2021

5 016 kr – ensamstående vuxen

8 287 kr – sammanlevande makar / sambor

2 662 kr – barn till och med 6 år

3 064 kr – barn 7 år eller äldre

En ändring kommer från juni 2022 (gäller främst för 
barn 7 år och äldre där det blir olika nivåer beroende 
på ålder)



Kronofogdens e-tjänst  förbehållsbeloppsberäkning

oNågon har ett krav mot dig
oKravet är fastställt – du ska betala eller göra något
oDu kan inte betala
oLöneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld
oE-tjänst förbehållsbeloppsberäkning: 

https://www1.kronofogden.se/wfmp1/fbbb-web/html/index.html

https://www1.kronofogden.se/wfmp1/fbbb-web/html/index.html


Viktigt att tänka på
Betalar huvudmannen arvodet för god man/förvaltare?

Har huvudmannen insatser (hemtjänst, vård och omsorg i särskilt boende, korttidsvård, 
trygghetslarm, kommunal hälso- och sjukvård)  se till att uppgifterna hos Taxe- och 
avgiftsnämnden stämmer. http://tan.hallsberg.se/

Har huvudmannen rätt till merkostnadsersättning från Försäkringskassan? 

Har du sökt andra möjliga bidrag från exempelvis Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan; 
bostadstillägg, bostadsbidrag, underhållsstöd, efterlevandepension

Betalas rätt skatt? 

http://tan.hallsberg.se/


Skatteberäkning
Flera inkomster (10 000 x 2) En inkomst (20 000)



Skuldsanering
Skuldsaneringslag (2016:675)
Lag om skuldsanering för företagare (2016:676)
Vad KFM till viss del tittar på:
• Kvalificerat insolvent – d v s man har skulder man inte kan betala på 

egen hand under överskådlig tid.
• Ha gjort ansträngningar för att lösa sin situation
• Inte fortsätta skuldsätta sig 
• Skuldernas uppkomst



Skuldsanering – viktigt att känna till
• ”Vanlig” skuldsanering är 5 år (kreditupplysningsföretagen har en 

anmärkning under denna tid)
• Betalningsplan – längden på denna kan variera (KFM bedömer) utifrån 

ex barn i hushållet, sökandes ålder/hälsa, om det funnits utmätning 
under lång tid.

• Buffert – man får behålla en summa varje månad att spara för 
oförutsedda händelser

• Två betalningsfria månader (juni och december)
• Man betalar själv till KFM (som en vanlig räkning). 



Skuldsanering – viktigt att känna till
• Omprövning av skuldsanering om man kan betala mer eller mindre, eller 

får ändrade familjeförhållanden.
• Skuldsanering kan upphävas om man inte betalar som man ska. 



Bra internetsidor
• Kronofogden: www.kronofogden.se (Mina sidor –

skuldsammanställning, ansökan skuldsanering/omprövning)
• Hallå konsument: www.hallakonsument.se
• Skatteverket: www.skatteverket.se (skattetabeller, e-tjänst ”Räkna ut din 

skatt”, Mina sidor)
• Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå: www.konsumenternas.se
• Telekområdgivarna: www.telekomradgivarna.se

http://www.kronofogden.se/
http://www.hallakonsument.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.konsumenternas.se/
http://www.telekomradgivarna.se/
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