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Valberedning

Inger Sundblom

Firmatecknare
Firmatecknare två i förening, ordförande och kassör var för sig.
Ordförande Inger Sundblom och kassör Ann Stigenberg,
kan även delegera ansvaret åt styrelsen enligt delegationsordningen.

Erhållna anslag
Konsumentverket, AB Gavlegårdarna, Diakonirådet, Gävle Energi,
Gävle Kommun, Pappers avd3, Pappers avd2, Aktiv Skola, SKPF avd. 18,
PRO Bomhus, Handels och Unionen.
Betr. Familjeslantens ekonomi hänvisas till upprättad balans- och resultaträkning .

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden utöver årsmötet.

Kontoret
Kontoret har varit bemannat av budget och skuldrådgivare Erika Larsson 100%
och Susanne Roslund 50%.

Verksamheten
Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stötta och hjälpa människor att
hitta lösningar i socioekonomiska frågor. Detta sker dels genom direkt ekonomisk rådgivning
men minst lika viktigt för oss är att arbeta förebyggande genom t.ex. utbildning, information
och seminarieverksamhet.
Familjeslanten riktar sig till samtliga kommuninvånare men en grupp som Familjeslanten
särskilt vill investera i, är de samhällssvagaste konsumenterna och evighetsgäldenärerna.
Familjeslanten vill ge denna målgrupp rådgivning för goda kunskaper inom privatekonomi
och förhindra en eventuell överskuldsättning och bryta beteenden som underlättar för
individen att ta sig ur skuldfällor. Stärka den ekonomiska grunden och därmed öka den
ekonomiska tryggheten för individens självständighet.
En statistik över besöken har upprättats och bifogas.

Kunskapsutveckling och utbildning
Erika Larsson har deltagit under BUS-dagarna som budget- och skuldrådgivarnas
yrkesförening anordnade i Visby den 20 – 22 oktober.
Familjeslanten har haft möjlighet att delta under ärendedragning i samarbete med Budgetoch skuldrådgivare från bl.a. Uppsala, Tierp och Gävle.
Familjeslanten har deltagit under öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning
anordnat av civilutskottets ordförande Emma Hult.
Föreläsningar och informationsträffar
På grund av Corona som slog till i början av 2020 har tillfällena för möten begränsats
väsentligt, dock har Familjeslanten haft möjlighet att träffa Helene Åkerlind Kommunalråd
och Ledamot Kommunfullmäktige Liberalerna, för samtal kring verksamheten.
Familjeslanten har informerat om sin verksamhet för Rotary Gävle City.
Familjeslanten har även besökt Korsnäs stödgruppsmöte.
Familjeslanten deltog under diskussion om hur vi får en bra lokal konsumentvägledning på
inbjudan av civilminister Lena Micko.

Några av våra samarbeten

EKC är ett nätverk med samverkande aktörer inom den sociala ekonomin i Gävle
med representanter från Gavlegårdarna, Personliga ombud, Svenska kyrkan, Diakonirådet,
Rödakorset, Familjeslanten, Försäkringskassan, Gävle energi, Konsument Gästrikland, Ria,
Socialtjänsten och Gävles frivilliga samhällsarbetare m.fl. Representanter träffas regelbundet
för att dryfta frågor om vardags- och samhällsekonomi av principiell karaktär. Enskilda
ärenden kan tas upp, men då mer informellt. Nätverket startade 2002 i syfte att motverka
fattigdom och social utestängning.
Under 2020 har nätverkets aktörer fortsatt träffas tack vare nätbaserade möten.

Konsumentverket har stöttat Familjeslantens åtskilliga projekt genom åren och har nu för
fjärde året i rad bidragit till Familjeslantens verksamhet.

Gävle kommun bidrar varje år till Familjeslantens verksamhet. Vi samarbetar ofta på
individnivå när ekonomiskt svåra situationer uppstår för Gävles invånare.

Gävle Energi arbetar för att ta ansvar för energi och infrastruktur men är också aktiva till
regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, ekonomiskt miljömässigt och socialt.
Familjeslanten har länge ingått i Gävle Energis samarbete för ett hållbart samhälle.

Pappers avd. 3 har funnits med sedan familjeslanten bildades 1993 och var då en del i den
referensgrupp som utformade upplägget familjeslanten än idag verkar utifrån.

Marknadsföring
Familjeslanten tillhandahåller en hemsida www.familjeslanten.nu där man bland annat kan
kontakta oss direkt via mail.
Vi har även en Facebookgrupp för information och diskussion.
Familjeslanten har kontinuerlig kontakt med myndigheter, föreningar och organisationer och
är ett välkänt namn inom socioekonomi.
Ekonomi
Beträffande Familjeslantens ekonomi hänvisas till bifogad upprättad balans- och
resultaträkning.
Statistik
Se bilaga

