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Västerås

En dag i siffror
En vanlig dag i Västerås vaknar 147 420 västeråsare i sina 70 072 bostäder. Efter 
frukost ger de sig iväg till sina 68 501 arbeten och drygt 28 800 elever går till sin 
förskola, grundskola eller gymnasium. Två par gifter sig under dagen, medan ett par 
beslutar sig för att gå skilda vägar. Fyra nya västeråsare ser dagens ljus för första 
gången. 

Kommunens 182 mil långa ledningssystem transporterar vatten, spill- och dagvatten. 
Dagligen levererar vattenverket 40 miljoner liter dricksvatten.

Under en dag lånar biblioteken ut ungefär 2 200 böcker och Västerås badanläggningar 
har ungefär 1 100 besökare. 

Just när klockan passerar midnatt på nyårsnatten har Västerås stad omsatt drygt 8 
miljarder kronor under året.

Folkmängd: 147 420 personer
Västerås är Sveriges 6:e största kommun.
Landshövding är Minoo Akhtarzand.
Stadsdirektör är Bo Dahllöf.
Biskop är Mikael Mogren.

De största arbetsgivarna är Västerås Stad, ABB, ICA och Landstinget 
Västmanland.

Namnet Västerås kommer av Västra Aros (Aros = Åmynning), väster om 
åmynningen.



Förarbete
Lite pyssel dagen innan 
konferensen drar igång



”- Nu köööör vi!”
Ordförande Ingvor och 
moderator Harriet inviger 
konferensen



Förmiddag dag 1
Under onsdag förmiddag lyssnade 
vi bland annat till vad BUS-
styrelsen gjort under sitt 
verksamhetsår, vi välkomnades till 
Västerås av kommunstyrelsens 
ordförande Anders Teljebäck, och vi 
fick senaste nytt från både 
Kronofogden och Konsumentverket.



Överskuldsättning –
ett samhällsproblem
Konsumentminister Per Bolund höll ett bejublat 
framförande där han bland annat pratade om 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Regeringen arbetar till exempel med att se över 
individers skulder till det allmänna, få en mer 
ansvarsfull kreditgivning samt se över 
regelverket kring spel. 

Mer om ministerns anförande kan du se i en 
video via denna länk: 
https://www.facebook.com/perbolund.MP/vide
os/743776945790046/

https://www.facebook.com/perbolund.MP/videos/743776945790046/


Efter en god lunch (bestående av 
kryddstekt gårdskyckling, klyftpotatis 
och coleslaw), årsmöte i föreningen 
samt mingel bland utställarna var det 
så dags att ta plats i konferenslokalen 
igen.



Effekter av nya 
lagar
Isabella och Marcus från Kronofogden pratade om 
vilka effekter man kan se av de nya 
skuldsaneringslagarna. Bland annat syns en markant 
ökning (114% !) av antal inkommande 
skuldsaneringsansökningar. 

Detta var en mycket intressant punkt på programmet 
och det fanns massor av frågor. Så många att vi inte 
hann med alla. Därför bjöds alla busare till 
Kronofogdens utställningsmonter för att fortsätta 
diskussionerna.

Moderator Harriet överräcker årets föreläsargåva, en ask med 
lokalproducerad choklad



Hjärnan & Pengar
Stärkt av lite fika och givande diskussioner med 
föreläsare och BUS-kollegor samlades vi igen för att 
avrunda dag ett tillsammans med Elin Helander, 
grundare av forskningsinitiativet Moneymind och 
kognitionsvetare på Dreams. 

Hon pratar om hur vår hjärna funkar, att den egentligen 
är lat och söker snabba belöningar utan så mycket 
arbete, vill lösa problem här och nu. Det kan vara en av 
orsakerna till att vår hjärna är dålig på att hantera 
pengar, eftersom ett sparande kräver både uppoffring, 
uppskjuten belöning och ett långsiktigt tänkande.



Efter konferensen hade man möjlighet att gå 
(eller åka) på guidade turer. Jag och kollegan 
Anita valde ”Folkhemsturen – betongsafari i 
Västerås”. En mycket intressant tripp i en 
veteranbuss med en superengagerad guide.

Guidade 
turer



Meny

 * Purjosotad lax, rökt majonnäs, hyvlad 
champinjon, shiitake

 * Grillad hängmörad biff, potatiskaka med 
parmesanost, citronsky och chorizosmör

 * Hallonpannacotta med salt kolacreme och 
brownie

Middag



Pristagare:

Karin Lee och Ann-Charlotte Widing

Skärstrutspriset 2017



Fyra ledamöter i BUS-styrelsen avgick vid 
årsmötet tidigare under dagen. Två av dem, Ulrica 
Jellback och Anna-Maria Nordlander, hade inte 
möjlighet att delta på årets konferens. 

Men Marie Magnusson och Ingvor Fahlén var på 
plats och avtackades under middagen. 

Avgående 
styrelseledamöter

Lyckades inte fånga dem på bild under BUS-dagarna, detta foto är från vårt 
möte på KFMs Intressentråd 4 maj



Torsdagen inleddes av Konsumentverket som 
bland annat pratade om samverkan mot 
överskuldsättning, aktuella tillsynsärenden och 
nya Portalen som kommer under året.

Man berättade också om de nya rekommenda-
tioner för BUS som Konsumentverket har tagit 
fram, samt samtalade kring detta i en panel 
bestående av SKL, BUS, chef för BUS, Konsument-
verket samt Kronofogden.

Konsumentverket



Efter välbehövlig förmiddagsfika ledde moderatorn ett samtal kring BUS ändrade 
yrkesroll, samverkan och kommande utmaningar. Några av frågeställningarna var:

- När är BUSarnas arbete som viktigast?
- Vad ingår i begreppet aktivt stöd under hela skuldsaneringsperioden?
- Hur ser Kronofogden på BUSarnas arbete?

I samtalet deltog Bodil Hallin och Camilla Qvennerberg från BUS, Elin Siroiney och 
Fredrik Abrahamsson från Kronofogden samt Karin Nordenson och Malin Lindquist 
Skogar från Konsumentverket

Balans i förändringen



Forskning
Julia Callegari, doktorand, samt Pernilla 
Liedgren, docent, har påbörjat ett 
forskningsprojekt där man ska studera den 
kommunala budget- och skuldrådgivningen ur 
ett genusperspektiv. Tanken är att forskningen 
ska försöka besvara frågor kring vilka de 
skuldsatta är, vilka bakomliggande orsaker finns 
och vilka effekter får en skuldsättning. Man 
reflekterar också kring olikheter och likheter i 
bemötandet av skuldsatta män och kvinnor.

Projektet har ganska nyligen kommit igång och 
det ska bli spännande att följa arbetet.



Välfärdens 
utmaningar
Enligt programmet skulle Claes Hemberg 
från Avanza hålla i denna programpunkt, 
men han gav ett sent återbud (1,5 timme 
innan) och skickade sin kollega Johanna 
Kull istället. Hon kastade sig på tåget från 
Stockholm och hann precis fram i tid. 
Johanna pratade bland annat om livets 
ekonomi och hur man får balans i sitt 
sparande.



Mod & Passion
Michael Genberg, konstnär, stod för årets 
avslutningsföreläsning på temat Mod och 
Passion. Hans dröm är att bygga ett rött litet hus 
med vita knutar på månen. 

Med mycket humor och självdistans berättar 
han om sin resa och sin tro på att det omöjliga 
är möjligt, det är bara vi själva som sätter 
begränsningar för vad vi kan uppnå.



Ordförande Ingvor Fahlén avrundade 
årets konferens med reflektioner och 
kloka ord. Hon avslöjade också att 2018 
års BUS-dagar arrangeras i –
Helsingborg! 

2018 års BUS-dagar 
blir i…..



Tack för denna gång!
Vi vill tacka alla deltagare, föreläsare och utställare för trevliga, 
lärorika och intressanta BUS-dagar. Hoppas vi ses nästa år – i 
Helsingborg!

Hälsningar BUS-styrelsen
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