Dnr……………………..

Budget-och skuldrådgivning
Miljöförvaltningen
501 80 Borås
E-post: budget@boras.se
Telefon: 033-357595

Underlag för budget och skuldrådgivning
Personuppgifter/Viktigt att fylla i
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnr

Ort

E-post

Mobil/telefon

Civilstånd /Viktigt att fylla i

Ensamstående

Maka/make

Personnummer

Sambo

Sammanboendes namn
Namn på barn

Heltidsbonde

Växelvis

Umgänge

Vad är det du vill ha hjälp med?
Hur fick du kännedom om oss?
Skulder

Uppskattad total skuld: ________________kr
Avbetalar själv på skulderna: _____________ kr/månad

Har du skulder hos Kronofogden

Ja

Nej

Har du utmätning i din inkomst

Ja

Nej

Utmätningsbelopp: ______________kr/månad
Boende

Hyresrätt

Hyr i andra hand

Ägd bostad

Inneboende

Bostadslös

Hyra/avgift: ___________kr/månad
Vid ägd bostad: amorterings och räntekostnader: ___________kr/månad, driftskostnader: ___________kr/månad

Inkomst per månad före skatt

Sökande

Make/maka/sambo

Sökande

Make/maka/sambo

Lön
Arbetslösersättning
Sjukpenning/föräldrapenning
Sjukersättning
Pension
AFA/AMF
Handikappersättning
Aktivitetsstöd/Aktivitetsersättning
Studiemedel
Försörjningsstöd
Barnbidrag
Underhållsstöd
Bostadsbidrag/bostadstillägg
Övrigt
Utgifter per månad
Hushållsel
Telefon/mobil
Internet
Tv – avgift/Tv-kanaler
Resor till arbete, egen bil/busskort
Barnomsorg
Underhållsstöd
Fackavgift/A-kassa
Sjukvård
Försäkringar (hem, liv, barn, övrigt)
CSN-återbetalning
Övrigt
Tillgångar
Bil

Värde:

Resterande lån:

Värde:

Resterande lån:

Värde:

Resterande lån:

Villa/radhus
Bostadsrätt
Pensionsförsäkring/IPS

Värde:
Övrigt

Värde:
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SAMTYCKESBLANKETT
-

Inhämtning och lagring av personuppgifter

Borås Stad
Miljöförvaltingen
Budget- och skuldrådgivning

Härmed lämnar jag mitt samtycke att budget- och skuldrådgivningen i Borås Stad, äger rätt att
lagra uppgifter om mig i dataprogrammet Boss, vari ingår personuppgifter, samt att inhämta följande uppgifter om mig
o Namn, födelsedata, kön, adress
o Hushållets sammansättning
o Inkomster
o Uppgifter
o Bostad
o Skulder och lån
Budget- och skuldrådgivningen i Borås Stad använder datorprogrammet Boss för att få en översikt över klientens privata ekonomiska situation samt för genom olika ärenden bidra till att åtgärda ekonomiska problem. Uppgifterna bevaras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som angivits ovan.
De personuppgifter som lämnas till budget- och skuldrådgivaren ingår i den frivilliga rådgivningen. Avidentifierade uppgifter från Boss förs över till Konsumentverket för nationell bearbetning
av statistik.
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter som
budget- och skuldrådgivningen behandlar och på vilket sätt de behandlas. Upptäcker du felaktigheter i uppgifterna som rör dig kan du begära att de rättas till.
Personuppgifter i ärendet behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Lagen har till
syfte att skydda privatpersoner från integritetskränkande behandling av personuppgifter och bygger på EU-direktiv med samma innehåll.
Jag har i och med ovanstående text informerats om hur budget- och skuldrådgivningen i Borås Stad behandlar
mina personuppgifter och samtycker till behandlingen samt inhämtningen av dem som nämnts ovan. Jag är medveten om att de råd och anvisningar som jag mottagit inte fråntar mig mitt eget ansvar för åtgärd.
Borås Stad
………………………………………………………………
Datum
Underskrift
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Här kan du skriva något om varför skulderna har uppkommit samt ev annat du anser vara viktigt att ta med. Berätta gärna vad du gjort tidigare för att komma överens med fordringsägarna.
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