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Tips för att få koll på ekonomin
Sök hjälp
Om du känner att ekonomin inte är under kontroll – sök hjälp! Prata med personer i
din närhet, eller kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. Ju tidigare du
söker hjälp desto bättre.

Våga!
Våga ta tag i problemet – våga gå igenom din ekonomi och dina skulder. Hur illa det
än är så känns det ändå bättre efteråt.

Ta tillbaka kontrollen
Bästa sättet att få koll på ekonomin är att göra en realistisk budget. Du får en bra
överblick över inkomster och utgifter och kan se vad du kan förändra.

Prioritera rätt
Det allra viktigaste att betala är boendekostnader, el och mat. Är det svårt att betala
hyran någon månad? Ta direkt kontakt med hyresvärden och berätta det.

Kommunicera
Ta kontakt med dina fordringsägare och berätta att du inte kan betala. Både du och
dina fordringsägare tjänar på att skulden inte växer och hamnar hos Kronofogden.

Inga fler skulder
Ta inga snabblån även om det kan vara frestande. Det ökar bara på din skuldbörda
och ger ökande kostnader, det är ingen lösning på problemet.
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Här får du råd och stöd
Det är aldrig för sent att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad ekonomi. Ju
tidigare du söker hjälp desto bättre. Hos budget- och skuldrådgivningen får du hjälp
med:

Budgetrådgivning
Vi hjälper dig att göra upp din egna personliga budget och diskuterar hushållets
ekonomi. Vi tittar på hur du prioriterar bland dina räkningar om pengarna inte räcker
till. Vi ger tips om vad du kan tänka på för att få en mer stabil ekonomi.

Skuldrådgivning
Vi hjälper dig att reda ut dina skulder, och skapa en bild av din ekonomi. Vi försöker
tillsammans hitta en väg ur skuldsättningen och kan till exempel hjälpa dig att
kontakta dina fordringsägare.

Skuldsanering
Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Det innebär att
du under vissa omständigheter kan befrias från skyldigheten att betala dina skulder
helt eller delvis. Ansökan görs till Kronofogden. Vi hjälper dig under hela
ansökningsprocessen och skuldsaneringstiden.
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Kontakta budget- och skuldrådgivningen
Mail: budgetochskuld@boden.se
Telefon:
Mari Stoltz
0921-628 28

Anna Nilsson
0921-629 29
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