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

God man

Personligt ombud

Civilstånd /Viktigt att fylla i
Ensamstående

Maka/make

Personnummer

Sambo

Sammanboendes namn
Namn på barn

Heltidsboende 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
Hyra/avgift:

Hyr i andra hand

Ägd bostad

Inneboende

kr/månad

Driftskostnader: ________kr/månad
Vid ägd bostad: amorterings och räntekostnader:

kr/månad

Bostadslös

Inkomst per månad före skatt

Sökande

Make/maka/sambo

Sökande

Make/maka/sambo

Lön
Arbetslösersättning
Sjukpenning/föräldrapenning
Sjukersättning
Pension
AFA/AMF
Handikappersättning/Merkostnadsers
ättning
Aktivitetsstöd/Aktivitetsersättning
Studiemedel
Försörjningsstöd
Barnbidrag
Underhållsstöd
Bostadsbidrag/bostadstillägg
Vårdbidrag/Omvårdnadsbidrag/Mer
kostnadsersättning för barn
Övrigt
Utgifter per månad
Hushållsel
Telefon/mobil
Internet
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:

Villa/radhus

Marknadsvärde:

Resterande lån:

Taxeringsvärde:
Bostadsrätt

Värde:

Pensionsförsäkring/IPS

Värde:

Övrigt

Värde:

Resterande lån:

Saknar tillgångar
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PERSONUPPGIFTER OCH PERSONLIGT ANSVAR

Personuppgifter
Borås stads enhet för budget -och skuldrådgivning samlar in och lagrar uppgifter om dig med
ändamålet att behandla dina ärenden. Uppgifterna bevaras inte längre än vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som angivits. På webbplatsen boras.se/pub kan du läsa mer om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter.
Personligt ansvar
Jag är medveten om att de råd och anvisningar som jag mottagit inte fråntar mig mitt eget
ansvar för åtgärd. Jag är även medveten om det är mitt eget ansvar att meddela och uppdatera
kontaktuppgifterna som rör min bostadsadress, telefonnummer och e-mail när något ändras.
Övrigt
Jag godkänner att budget- och skuldrådgivningen i Borås Stad får kontakta mig via e-post, sms,
telefon och/eller brev.

……………………………
Ort/Datum

……………………………….
Underskrift

Fylls i av budget-och skuldrådgivare:
Utfört legitimationskontroll
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Här kan du skriva något om varför skulderna har uppkommit samt eventuellt annat
du anser vara viktigt att ta med. Berätta gärna vad du gjort tidigare för att komma
överens med fordringsägarna.
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