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Skulder hos Kronofogden  

Västmanland

2016 2017 2018

Antal skuldsatta 9 902 9 609 9 340

Skuldbelopp 1 588 778 864 1 623 956 300 1 702 454 138

* Skulder hos inkassobolag eller exempelvis bolån är 

inte inräknade

Källa: Kronofogden



Barn i skuldsatta hem



Nya skulder 2018

• I Västmanland var det 2 471 

personer som fick sin 

första skuld registrerad 

hos Kronofogden år 2018

Källa: Kronofogden



Budget- och 

skuldrådgivningen

• Vad gör en rådgivare?(1:41)

• Två rådgivare –

Helena Lindholm och

Caroline Ahlgren

• Arbetar 25 % vardera

• 68 ärenden sedan 1 januari 

2019

https://www.youtube.com/watch?v=Zb9yEBfinMI


Vad kan vi hjälpa till 

med?

• Ansökan om skuldsanering 

för privatpersoner och 

företagare

• Kontakt med fodringsägare

• Frivilliga uppgörelser

• Budgetrådgivning

• Samtal kring ekonomi



Skuldsanering

• Inte kunna betala tillbaka 

skulder inom en överskådlig 

tid

• Alltid 5 år för 

privatpersoner och 3 år för 

företagare

• Efter 5 år är alla skulder 

som uppkom innan ansökan 

avskrivna



Skuldsanering

• https://www.youtube.com/wat

ch?v=C_QCkjYgsWM (6:12)

https://www.youtube.com/watch?v=C_QCkjYgsWM


Skuldsanering  steg för 

steg

• Skicka in ansökan

• Cirka 4 månaders väntetid

• Inledande beslut – här går 

eventuella skulder från indrivningen hos 

Kronofogden över till skuldsanering. Nu kan 

inte Kronofogden göra utmätningar.

• Komplettering – via telefon 

eller brev

• Förslag – måste godkännas

• Beslut



Personer vi träffar

• Sällan de som gått i 

”lyxfällan”

• https://www.youtube.com/wat

ch?v=ckGklg6Bty8 (2:14)

• Pension, sjukskrivning, 

skilsmässa, dödsfall eller 

arbetslöshet

https://www.youtube.com/watch?v=ckGklg6Bty8




Grupper med högre risk att 

bli skuldsatta

• Utrikesfödda

• Lågutbildade

• Ensamstående föräldrar

• Unga

• Personer med psykisk ohälsa 

eller kognitiva 

begränsningar



Skulder och ohälsa

• Depression och 

självmordsförsök vanligare 

bland överskuldsatta

• Större risk att drabbas av 

fysiska sjukdomar 

• Barn i skuldsatta hem mår 

generellt sämre



Varningssignaler

• Kan inte betala hyran

• Öppnar inte brev

• Prat om inkasso eller 

Kronofogden

• Utmätning?

• Sms-lån, snabblån



Hur kan vi prata ekonomi?

• Använd gärna ”Hur mår din 

ekonomi?”

• Samtalskort om 

privatekonomi

• Gratis material hos 

Konsumentverket



Vad kan man göra själv

• Om man vill ansöka om 

skuldsanering på egen hand 

kan man göra det på 

Kronofogdens hemsida

• Det finns bra budgetverktyg 

på hallåkonsument.se 



Länkar

• Räkna ut hur lång tid det tar att 

betala tillbaka och vad räntan blir: 

https://www.lanekalkyler.se/aterbeta

lningstid/ 

• Kronofogden.se

• Konsumentverket.se

• Hallakonsument.se

• Konsumentverkets YouTube-kanal har 

flera bra klipp som är korta och 

informativa.

https://www.lanekalkyler.se/aterbetalningstid/


Kontakt med oss

• Vi har ungefär 2 veckors 

väntetid

• På hemsidan finns information 

om vad som är bra att ta med 

till sitt första möte med oss. 

Det är frivilligt och 

kostnadsfritt att komma till 

oss

• Vi är ingen myndighet utan 

enbart en rådgivning

https://www.hallstahammar.se/stod-och-omsorg/ekonomiskt-stod-och-radgivning/budget--och-skuldradgivning


Kontaktvägar

Telefontid – 0220-241 08

• Måndag, onsdag och fredag 

kl.08:30-10:00

E-post

• budgetochskuld@hallstahammar.se

Vi har ingen öppen mottagning 

eller drop-in tider. 

mailto:budgetochskuld@hallstahammar.se

