
Budget- och skuldrådgivning
För dig som har behov av 
rådgivning kring din privatekonomi



Budget- och skuldrådgivning
Du kan inte få bidrag av oss, men du kan få rådgivning som 
kan hjälpa dig att få balans i din privatekonomi.

Vi hjälper dig med att:

• klargöra problemen

• gå igenom din privatekonomi och göra en
ekonomisk översikt

• ge råd om hur du kan hantera din
skuldproblematik

• arbeta fram förslag till betalningsplaner och vid
behov kontakta/förhandla med fordringsägare

• ge information, råd och stöd i samband med
skuldsanering

Vår hjälp är kostnadsfri och vi arbetar under sekretess.

För dig som är, eller har varit involverad, i 
näringsverksamhet:

Du som själv driver/har drivit en enskild verksamhet eller 
företräder/har företrätt en juridisk person (exempelvis ett 
aktiebolag eller handelsbolag) kan få hjälp med att ansöka 
om skuldsanering för företagare.

Kontakta oss så berättar vi mer.



Kontakta oss
Vill du träffa en rådgivare ring oss på telefonnummer 
033-35 75 95 så bokar vi in ett första besök. Om du hellre 
vill fylla i vår E-blankett så hittar du den på webbplatsen
boras.se/skuldrådgivning. Vi kontaktar dig sedan och 
bokar in ett besök.

För att du ska få så korrekt rådgivning som möjligt, ta med 
uppgifter om hela hushållets inkomster, boendekostnad, 
skulder/lån och annat som har betydelse för din ekonomi.

Vi finns i Stadshuset på Kungsgatan 55, Borås.
Kontakta oss på telefonnummer 033-35 75 95 eller 
mejla till budget@boras.se

Vi har inga fasta telefontider men säkrast når du oss 
måndag, onsdag och torsdag klockan 9.30-16.00.

Du kan läsa mer om budget- och skuldrådgivning på 
webbplatsen boras.se/skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning ges i 
samarbete mellan Borås Stad och 
Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamns kommuner.



= Här finns Budget- och skuldrådgivningen i Borås
   (Adress: Kungsgatan 55)
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Postadress  501 80 Borås   Besöksadress  Sturegatan 42 

Telefon  033-35 30 00   e-post  miljo@boras.se   Webbplats  boras.se




