VERKSAMHETSPLAN 2021 – FAMILJESLANTEN
Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stötta och hjälpa människor att
hitta lösningar i socioekonomiska frågor. Föreningens kärnverksamhet är ekonomisk
rådgivning till enskilda samt förebyggande verksamhet i olika former. Familjeslanten är ett
stöd för den enskilde i privatekonomiska frågor och vill genom att vara lättillgänglig och
kunnig bidra till att förbättra den ekonomiska situationen för den enskilde. Detta går även
igen i vår förebyggande verksamhet där vi medverkar i föreläsarform och ger kunskap samt
att enskilda även får träffa familjeslantens personal, vilket underlättar eventuella kommande
kontakter. Vi upplever att det finns ett stort behov av Familjeslantens verksamhet i ett allt
mer komplicerat samhälle.
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 eller bryta beteenden som underlättar för individen
att ta sig ur skuldfällor. Stärka den ekonomiska grunden och därmed öka den ekonomiska
tryggheten för individens självständighet.
Under det senaste året har kronofogden varslat om ett allt större antal ungdomar med så
kallade snabblåns-skulder. Detta är något Familjeslanten under kommande verksamhetsår
kommer att titta vidare på och förhoppningsvis hitta vägar att bidra till en minskad
skuldsättning och ett ökat medvetande hos de unga gällande de ekonomiska konsekvenserna
av denna typ (och övriga typer) av lån och skuldsättning.
Familjeslanten är en av huvudmännen i EKC, Ekonomiskt Kunskaps Center i Gävle.
EKC har 16 aktiva organisationer och myndigheter som samverkar för att motverka socialt
utanförskap. Familjeslanten är tillsammans med EKC drivande i olika samhällsfrågor.
Familjeslanten anordnar utbildningar och informationsträffar i privatekonomi på företag,
diverse utbildningsplatser, hos hyresvärdar och under föreningsmöten. Vi märker av en större
efterfrågan inte minst på grund av de digitala marknadskrafterna som tyvärr bidragit till en
ökad skuldbörda och inte minst hos de mest resurssvaga.

Konsumentproblem vi vill komma till rätta med är överskuldsättning, evighetsgäldenärer och
äldres skuldsättning. Vi vill motverka digital okunskap och att öka den ekonomiska
kunskapsgrunden för individen.
Något Familjeslanten kommer att lägga extra vikt på är personer och företagare som har blivit
drabbade av konsekvenserna efter Corona. I dagsläget har vi redan sett en ökning gällande
privatekonomi härrörande till Corona.
Ytterligare en grupp som Familjeslanten kommer att arbeta med är unga vuxna. Då
kronofogden beskriver en allt mer allarmerande ökning av skuldsaneringsansökningar
gällande de unga vuxna, som inte har någon skälig grund till ansökningen men inte häller har
verktygen att försöka klara upp sina ekonomiska problem på annat håll.

Familjeslanten vill påverka individens möjligheter att förhindra en eventuell överskuldsättning
eller bryta beteenden som underlättar för individen att ta sig ur skuldfällor.

Vi vill fortsätta hjälpa överskuldsatta och evighetsgäldenärer i kontakten med till exempel
kronofogen och ansökning om skuldsanering eller fordringsägare och upprättande av
avbetalningsplaner. Breda samarbeten med exempelvis Konsument Gästrikland, Gävle
kommun Socialtjänsten, öppenvården och andra inom Gävle verksamma grupper. Fortsatt
individuell hjälp i form av budget och skuldrådgivning.

Alla medborgare i Gävle som behöver stöd och råd i hushålls- och
socioekonomiska frågor är välkomna att besöka Familjeslanten.
Planerade aktiviteter
Att förmedla kunskap till medborgare i Gävle om de verktyg som krävs för att själv kunna ta
kontroll över sin ekonomi.
Arbeta i förebyggande syfte med olika vägledande åtgärder så som hjälp till självhjälp och
grundläggande budgetkunskaper bland annat genom att via sociala medier sända ett flertal
kortare informationsfilmer.
Utökat samarbete med Gävle kommun Socialtjänsten, öppenvården och andra inom Gävle
verksamma grupper.
Fortsätta med vår uppskattade budget- och skuldrådgivning.
Utåtriktade aktiviteter genom föreläsningar, mässor och nätverkande.
Regionträff med budget och skuldrådgivarnas förening.

