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BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesförening 

för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare. Föreningen har ca 350 medlemmar 

vilket innebär att nästan alla av landets budget- och skuldrådgivare är medlemmar i föreningen.  

Vi är angelägna att delge våra synpunkter till den del av lagen som kommer att beröra den 

kommunala Budget- och skuldrådgivningen. 

Sammanfattning  
Vi anser att författningsförslagen i 4§ och 5§ bör ändras så att syftet med kommunernas Budget- 
och skuldrådgivning blir korrekt samt följer kommunens självbestämmande gällande 
organisatorisk placering.   
  
Vårt förslag till lydelse:   
4§ Socialnämnden, eller annan nämnd som kommunfullmäktige utser, ska erbjuda budget- och 
skuldrådgivning i syfte att vägleda den som är skuldsatt till att finna långsiktiga och hållbara 
lösningar på sina ekonomiska svårigheter.  

  
Socialnämnden, eller annan nämnd som kommunfullmäktige utser, ska erbjuda budget- och 
skuldrådgivning även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering 
eller F-skuldsanering är avslutad.   
  
5 § Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning 
som kommunen ansvarar för.  
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Kommentarer  
  
4§ och 5§  
Vi vill understryka att förslaget har en felaktig beskrivning av syftet till Budget- och 
skuldrådgivningen i kommunerna. Rådgivningens syfte är betydligt mer omfattande än 
att endast hjälpa skuldsatta att hantera sin ekonomi och sina skulder, som det står i 
förslaget sida 81. Vi anser även att ordet ”hantera” är illa valt, då 
det felaktigt kan tolkas som att Budget- och skuldrådgivaren endast ska hjälpa människor att stå 
ut.   
  
Budget- och skuldrådgivningens syfte är att genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra 
till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin 
situation. Det kan handla om att aktivt medverka till en skuldsanering eller att hjälpa till att 
försöka uppnå överenskommelser med fordringsägarna. Rådgivningen har i första hand ett 
långsiktigt perspektiv, men vissa akuta problem måste ibland lösas initialt. Enligt 
Konsumentverket bör en kvalificerad Budget- och skuldrådgivning innefatta samtliga följande 
delar såsom budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och under skuldsanering, samverkan 
och utåtriktade insatser (källa Rekommendationer för den kommunala budget- och 
skuldrådgivningen, Konsumentverket 2016).  
  
  
Budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst men det står kommunerna fritt att välja var 
verksamheten ska placeras. Idag finns Budget- och skuldrådgivningen placerad under 
socialnämnden i ca 63 % av landets kommuner (källa Läget i landet, KOV rapport 2019). Det 
betyder att i 37 % av kommunerna har man valt annan uppdragsgivare som till exempel 
kommunstyrelse eller kommunledning. Vi anser att det ska vara upp till varje kommun att själv 
avgöra var i verksamheten rådgivningen bör förläggas.  
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