
TEMA: Balans i förändringen



Onsdag 26 april
08.30 - 10.00

10.00 - 10.10  
Ingvor Fahlén, ordförande Yrkesföreningen för budget- och 
skuldrådgivare i kommunal tjänst, och moderator Harriet 
Pettersson. 

10.10 - 10.20
Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck

10.20 - 10.40
BUS-föreningen berättar om året som gått.

10.40 - 10.50
Ivar Rönnbäck, stf generaldirektör, ger en kort information om 
vad som är på gång hos Konsumentverket.

10.50 - 11.30

Konsumentminister Per Bolund pratar om vad som hittills 
gjorts samt vad som planeras för att motverka överskuldsätt-
ning i samhället.

11.30 - 12.00
Eva Carlquist, chef på Kronofogden, ger oss senaste nytt från 
myndigheten.

12.00 - 13.45
Årsmötet börjar kl 13.00 i föreläsningssalen.

13.45 - 14.45

Vad har de nya skuldsaneringslagarna inneburit? Vad kan 
man se när det gäller eventuell förändring av praxis? Hur har 
Kronofogdens skuldsaneringsteam påverkats? Dessa frågor 
och många fler får vi svar på när Kronofogden berättar om den 
senaste tidens utveckling.

14.45 - 15.15

15.15 - 16.30
Att bryta en vana eller ändra ett beteende är lättare sagt än 
gjort. Men om vi samarbetar med vår hjärna så går allt så 
mycket lättare. För att vi ska kunna göra det måste vi först 
förstå hur den fungerar och varför den gör som den gör, och 
det kommer Elin Helander, grundare av forskningsinitiativet 
Moneymind och kognitionsvetare på Dreams, att lära oss.

16.45 - 18.00
Se mer information på nästa sida.

19.00 -

Registrering och fika

En balanserad inledning

Välkommen till Västerås!

BUS-föreningens årskrönika 2016

Aktuellt från Konsumentverket

Överskuldsättning - 
ett samhällsproblem

På gång hos Kronofogden

Lunch, årsmöte & tid för utställare

Effekter av de nya skuld- 
saneringslagarna

Fika & utställare

Hjärnan och pengar

Förvalda guidade turer

Middag & underhållning

Torsdag 27 april
08.30 - 09.15
Konsumentverket informerar och leder samtal om de nya  
rekommendationerna för den kommunala budget- och  
skuldrådgivningen
 
09.15 - 10.00  

Konsumentverket berättar om det pågående arbetet med 
regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuld-
sättning, aktuella tillsynsinsatser och utvecklingen av stödet till 
budget- och skuldrådgivningen.  

10.00 - 10.30

10.30 - 11.15
Kronofogden, Konsumentverket och budget- och skuldrådgiva-
re samtalar om samverkan, förändringar och BUS yrkesroll.

11.15 - 12.00

Forskningsprojektet ”Kön och skuld - Budget- och skuldråd-
givares 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. Pernilla Liedgren, docent vid Mälardalens 
högskola, samt Julia Callegari, doktorand, ger oss en lägesrap-
port om projektet.

12.00 - 13.00
Clas Hemberg, Avanza, ger oss sin syn på den föränderliga 
privatekonomin och vilka utmaningar vår välfärd står inför.

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30
Möt Mikael Genberg - konstnären bakom Månhuset, Utter Inn 
och Hotell Hackspett. Mikaels signum är konstinstallationer 
med avstamp i den svenska röda stugan med vita knutar. Hans 
drivkrafter är mod, passion och tron på att det omöjliga är 
möjligt, med tanken om att det endast är vi själva som sätter 
begränsningar för vad vi kan uppnå. 

15.30 - 15.45
BUS-föreningens ordförande avrundar årets utbildningsdagar 
och avslöjar nästa års ort.

15.45

Rekommendationer för BUS

Samverkan mot överskuldsätt-
ning och stöd till BUS

Fika & utställare

Balans i förändringen

Forskningsprojektet Kön och 
skuld - en lägesrapport 

Välfärdens utmaningar

Lunch

Mod och passion

Avslutning

Fika



Valbara guidade turer
På eftermiddagen dag 1, ca 16.45 - 18.00, har du möjlighet att delta i en guidad tur runt 
Västerås från nedanstående urval. Varje tur är ca 60 minuter. Val av guidad tur gör du 
samtidigt som du anmäler dig till konferensen. 

1. I Tranströmers fotspår 
Under många år bodde Tomas Tranströmer i Västerås och här skrev han flera av sina 
mest betydande diktsamlingar. Följ med på en vandring och upptäck Tomas stenpoesi i 
Västerås city.

2. Folkhemsturen - betongsafari i Västerås
Folkhemsturen är en resa i en omodern veteranbuss genom Västerås och Sveriges mo-
derna historia. Västerås är ett Folkhem i miniatyr! Ett friluftsmuseum för den svenska 
modellen. Spänn fast er så åker vi på charter genom kompromissens, välfärdens och 
mellanmjölkens förlovade land.

3. Stadsvandring i Västerås
Västerås har en 1000-årig historia. Staden fick sitt stadsprivilegium i slutet av 1200-talet 
men tidpunkten för grundandet är satt till 990. Platsen där den första bebyggelsen växte 
fram låg vid Svartåns mynning i Mälaren. Tidigare kallades Västerås för Vestra Aros, 
vilket betyder västra åmynningen. Vestra Aros blev en knytpunkt för handeln via Mäla-
ren och vattenvägarna in i landet.
Det var i Västerås som vi avskaffade katolicismen, det var här Erik XIV satt fängslad på 
Västerås Slott och sedan begravd i Västerås Domkyrka. Det var här, på Bondtorget mitt 
i city, de hittade en stor silverskatt som troligen gömts redan på 1520- talet då Västerås 
riskerade att invaderas av danskarna. Och det var här företagen ASEA, ICA och H&M 
grundades. 

4. Kyrkbackspromenad
Låt oss visa dig Kyrkbacken och berätta några av de skrönor som berättar om livet i de 
trånga gränderna. Kyrkbacken är en av Västerås allra äldsta delar med stadsplan och 
fasader bevarade som det såg ut under 1700-talet. Vår guide tar gärna med den stora 
nyckeln till Proban, det skolfängelset där både lärare och elever satt..  



Praktisk information
Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare äger 
rum på Aros Congress Center i Västerås 26 - 27 april 
2016. 

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

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmäl-
ningsdag är 24 februari 2017. För frågor gällande din 
anmälan kontakta Bokningsbolaget på 08-506 285 00 alt 
congress@bokningsbolaget.se. 

Avbokning
Vid avbokning senare än 24 februari 2017 debiteras en 
avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning sena-
re än 1 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar. 

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift exkl boende                         3 595 kr
Konferensavgift exkl boende för medlem     2 995 kr

Boende (per person och natt)
* First Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10
    Enkelrum    1 350 kr
    Del i dubbelrum        800 kr
* Best Western Hotel Esplanade, Domkyrkoesplanaden 2
    Enkelrum   1 350 kr
    Del i dubbelrum     800 kr
* Hotell Arkad, Östermalmsgatan 25
    Enkelrum   1 250 kr
    Del i dubbelrum     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. På anmälningssidan hittar du 
en karta över var hotellen finns i förhållande till konferens-    
lokalen.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Ingvor Fahlén, ordf       070-299 16 82
Peter Hedström        0910-73 57 42
                    

Arrangör:
  

www.busforeningen.se
info@busforeningen.se
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