
BUS-dagarna 2019
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

10 - 11 april 2019

TEMA: Back to basic



Onsdag 10 april
08.30 - 10.00 Registrering & fika 

10.00 - 10.15 Inledning 
 Bodil Hallin, ordförande i Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal   
 tjänst, inleder årets konferens tillsammans med moderator Harald Gegner. 

10.15 - 10.25 Välkommen till Uppsala!
 Representant från kommunen hälsar oss välkomna till Uppsala.

10.25 - 10.45 BUS-föreningen 2018 och framåt

 BUS-styrelsen berättar om året som gått och om ämnen som är i fokus de närmaste åren.

10.45 - 11.30 Hushållens skuldsättning och konjunkturläget 
 De svenska hushållens skulder har ökat under lång tid och hushållen är idag högt skuldsatta,  
 vilket utgör en risk i svensk ekonomi. Riksbanken har påbörjat räntehöjningar samtidigt som   
 ekonomin verkar vara på väg in i en avmattningsfas. Kommer hushållen att bli alltför tyngda   
 av ränteutgifter vid en normalisering av ränteläget? Hur påverkas företag och arbetsmarknad?  
 Och hur mycket kan huspriserna falla om räntorna stiger med ett par procentenheter?  
 Vice riksbankschef Henry Ohlsson berättar om det aktuella läget.

11.30 - 12.00 Goda exempel 1
 Här möter du kollegor från olika delar av landet som berättar om sin verksamhet.

12.00 - 13.45 Lunch, årsmöte & tid för nätverkande
 Årsmötet börjar klockan 13.00 i föreläsningssalen.

13.45 - 14.30 Samverkan mot överskuldsättning
 Vad krävs för att personer som har eller riskerar att få problem med skulder ska få hjälp att få   
 ordning på sin ekonomiska situation? Överskuldsättningsprojektet berättar om sitt arbete med att  
 skapa delaktighet och arbetsmetoder för samverkan med syfte att nå ut med stöd till enskilda.    
 Resultatet av arbetet presenteras tillsammans med tankar om vad som händer efter den 30 juni   
 2019 när uppdraget ska slutredovisas till regeringen.

14.30 - 15.00 Kundresan - överskuldsatt hos Kronofogden
	 Idag	finns	det	cirka	100	000	gäldenärer	som	funnits	i	Kronofogdens	register	i	mer	än	20	år.	Myn-	
	 digheten	beslutade	sig	för	att	genomföra	en	kundresa	för	att	få	fler	insikter	om	varför	dessa	gälde-	
 närer inte söker skuldsanering samt vad myndigheten behöver ändra på för att ge överskuldsatta  
 ett bättre stöd. Kundresan avslutades i november 2018 och myndigheten har nu påbörjat sin för- 
	 ändringsresa.	Mattias	Nyberg	Lind	och	Patrik	Fälth	från	Kronofogden	berättar	om	projektet.	

15.00 - 15.30 Tid för nätverkande & fika

15.30 - 16.30 Finansiell folkbildning - hur kan man undervisa i privatekonomi?
	 Finansiell	folkbildning	har	en	relativt	lång	historia	i	Sverige,	men	har	samtidigt	en	svag	för- 
	 ankring	som	skolämne.	Likväl	är	privatekonomi	ett	framskjutet	avsnitt	i	samhällskunskapen	för		
	 både	grund-	och	gymnasieskola.	Men	vad	kan	finansiell	folkbildning	innebära?	Hur	tar	vi	oss	an		
	 finansiella	frågor	i	skolan?	Och	sist	men	inte	minst:	Hur	kan	man	undervisa	i	privatekonomi?		 	
	 Mattias	Björklund	är	gymnasielärare	i	samhällskunskap	och	historia	samt	doktorand	i	samhälls- 
 kunskapsämnenas didaktik (vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning).

17.00 - 18.00 Valbara guidade turer (se baksidan av programmet)  

19.00 - Middag & underhållning - Uppsala Konsert & Kongress



Torsdag 11 april
08.30 - 09.30 Skuldsaneringsprocessen - nya arbetssätt och verktyg
 Kronofogden berättar om sitt pågående projekt för att optimera skuldsaneringsprocessen.  
	 Projektet	startades	för	att	få	en	bättre	och	mer	enhetlig	kvalitet	i	skuldsaneringsärenden	samt	 
 minska handläggningstiderna. Vi får också information om det aktuella läget hos skuld- 
 saneringsteamen.
 
09.30 - 10.15  Forskningsprojektet Kön och skuld - en lägesrapport 
	 Forskningsprojektet	”Kön	och	skuld	-	Budget-	och	skuldrådgivares	förklaringsmodeller	och		
	 hjälpstrategier	i	arbete	med	par,	kvinnor	och	män	med	skuldproblematik”	har	som	syfte	att		
 studera den kommunala budget- och skuldrådgivningen utifrån ett genusperspektiv. 2017  
	 träffade	vi	Julia	Callegari,	doktorand	vid	Mälardalens	Högskola,	då	hon	berättade	om	starten		
	 av	sitt	forskningsarbete.	Nu	är	hon	tillbaka	med	en	ny	lägesrapport	om	projektet.

10.15 - 10.45 Fika & tid för nätverkande

10.45 - 11.30 Högkostnadskrediter och spelreklam
	 Nya	regler	om	högkostnadskrediter	som	trädde	i	kraft	hösten	2018	syftar	bland	annat	till	att		
 minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning. Konsumentverkets uppgift  
 är att utöva tillsyn över att regleringen i konsumentkreditlagen följs. En annan nyhet är att  
	 Konsumentverket	från	och	med	årsskiftet	fick	ett	ökat	ansvar	att	granska	spelbolagens	mark- 
	 nadsföring.	Målet	är	att	skapa	en	tryggare	marknad	för	konsumenterna.	Hur	har	tillsynsarbetet		
	 genomförts?	Medarbetare	från	Konsumentverkets	rättsenheter	informerar	om	arbetet.

11.30 - 12.10 Goda Exempel 2
	 Fler	tips	från	kollegor.

12.10 - 13.30 Lunch
 

13.30 - 14.00 Boss+

	 Utvecklingen	av	nya	Boss	börjar	ta	form.	Många	budget-	och	skuldrådgivare	har	bidragit	 
 med tips och önskemål. Konsumentverket ger en lägesrapport samt ett smakprov på det  
 nya systemet.  

14.00 - 15.00 Nudging - lätt att göra rätt?!

 Oftast har vi goda avsikter när vi tar beslut, men vägen kan vara krokig. Vi vill leva hälsosamt,  
 konsumera hållbart och ha en trygg ekonomi men någonting händer mellan våra intentioner  
 och det vi faktiskt gör – vi väljer en kaka till mellanmål istället för ett äpple, vi köper den nya  
	 prylen	och	vi	konsumerar	istället	för	att	spara.	Nudging	är	en	uppmärksammad	del	av	beteen-	
	 deekonomin,	som	såväl	2017	års	nobelpristagare	i	ekonomi	(Richard	H	Taylor)	och	Nurit	 
	 Nobel	ägnat	sin	forskning.	Med	mer	än	10	års	erfarenhet	och	en	magisterexamen	i	psykologi		
	 kommer	Nurit	Nobel	att	föreläsa	kring	hur	hon	vill	överbrygga	klyftan	mellan	vetenskap	och	 
 praktiska tillämpningar. Hon visar hur insikter från forskning kan tillämpas för att skapa lång- 
 varig positiv beteendeförändring.

15.00 - 15.15 Goda Exempel 3
	 Fler	tips	från	kollegor.

15.15 - 15.30 Avslutning
 BUS-föreningen avrundar årets utbildningsdagar och avslöjar nästa års ort.

15.30 Fika 



Arrangör:
    

  www.busforeningen.se   I samarbete med:  Uppsala kommun och Konsumentverket
  info@busforeningen.se                                                                  ©
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Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift	exkl	boende																									3 695 kr
Konferensavgift	exkl	boende	för	medlem     2 995 kr

Boende	(pris	per	person	och	natt,	exkl	moms)
* Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32
    Enkelrum    1 550 kr
    Del i dubbelrum        950 kr
* Park Inn by Radisson, Storgatan 30
    Enkelrum   1 600 kr
* Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4
    Enkelrum   1 790 kr
* Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23
    Enkelrum   1 750 kr
    
Om du önskar boende väljer du hotell när du anmäler dig till 
konferensen. Om ett alternativ saknas/inte är valbart innebär 
det att hotellet är fullbokat. 

Upplysningar
Ytterligare	information	lämnas	av:
Anna	Nilsson	 	 	 0921-629	29
Anita Grankvist   0911-69 71 22
eller maila till info@busforeningen.se

Övrigt
Arrangören reserverar sig mot eventuella ändringar. 

Praktisk information
Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare 
äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala 
Torg 1, 10 - 11 april 2019.

Deltagare
Konferensen vänder sig till budget- och skuldrådgivare, 
chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vän-
der sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare 
och myndigheter.

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmäl-
ningsdag	är	8	februari	2019.	För	frågor	gällande	din	
anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt 
stefan@commee.se. 

Avbokning
Vid avbokning senare än 8 februari 2019 debiteras en 
avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning 
senare än 3 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Guidade turer
Historisk vandring i klassiska kvarter 
Guiden berättar om de viktigaste och mest intressan-
ta platserna i Uppsalas gamla centrum och man gör 
stopp vid Uppsala slott, Botaniska trädgården, biblio-
teket Carolina Rediviva, Universitetshuset, runstenar i 
Universitetsparken, museum Gustavianum och Uppsala 
domkyrka.

Ingmar Bergman-vandring
Vandringen går bland annat genom stadsmiljöerna 
där ”Fanny och Alexander” filmades, samt där Ingmar 
Bergmans mormor Anna bodde och avslutas utanför 
Slottsbiografen, en av landets äldsta biografer. 

Runstensvandring
Berättar om varför man kunde resa runstenar, samt vad 
stenarnas tecken och bilder kan innebära. Man tittar på 
runstenarna som idag står vid Uppsala domkyrka och de 
som finns i Universitetsparken, samt gör även ett kort besök 
till Domkyrkan och tittar på en av runstenarna som fortfa-
rande finns inne i byggnaden.

Uppsalas kända och okända kvinnor 
Guiden berättar om Betty Pettersson, Karin Boye, Barbro 
Alving, drottning Kristina, den heliga Birgitta och andra 
betydelsefulla kvinnor med anknytning till Uppsala.


