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20 - 22 OKTOBER, VISBY

TEMA: RIV MURARNA 



15.30 - 16.00 Registrering och fika 

16.00 - 16.10 Inledning 
Åsa Löfvenhaft och Peter Hedström, ordförande respektive vice ordförande i Yrkes- 

 föreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, inleder årets konferens 
tillsammans med moderator Julia Bendelin. 

16.10 - 16.20 Välkommen till Visby!
Representant från Region Gotland hälsar oss välkomna till Visby.

16.20 - 17.20 Mellan klan och stat 
Tänk	dig	att	det	inte	finns	något	barnbidrag,	inget	CSN	eller	fungerande	pensions- 

 system. Polisen kommer inte när du ringer och att åka till sjukhuset är på tok för dyrt. 
Många	av	de	människor	som	kommer	till	Sverige	i	dag	har	inga,	eller	dåliga,	erfaren- 

 heter av en stat. Per Brinkemo är journalist, författare och föreläsare. Han har jobbat  
för	tidningar	som	Svenska	Dagbladet,	Sydsvenskan	och	för	tv-program	som	Uppdrag	
Granskning.	2014	utkom	han	med	boken	“Mellan	klan	och	stat	–	somalier	i	Sverige”.	
Alla	bär	vi	med	oss	erfarenheter,	som	förstås	är	individuella.	Men	det	finns	en	del	 
generella mönster som vi har stor nytta av att förstå, mönster som Per visar på.

18.30 - Middag 
Vi äter en enklare middag med gotländsk touch på Wisby strand. 

tisdag 20 oktober

välkommen till visby!
Varmt	välkomna	till	2020	års	BUS-dagar	i	Visby.	Föreningen	firar	25	år	detta	år,	vilket	kommer	att	märkas	
under	konferensen.	Föreningens	första	årsmöte	hölls	i	maj	1996.	Det	utvecklades	under	årens	lopp	till	att	bli	
de	BUS-dagar	som	nu	är	välbesökta	och	uppskattade	bland	budget-	och	skuldrådgivare,	myndigheter	och	
departement. Årets jubileumskonferens ser lite annorlunda ut, den sträcker sig över 3 dagar och bjuder på 
extra	fördjupning	inom	några	områden.	Den	pandemi	som	drabbat	världen	under	2020	innebar	att	konferen-
sen	i	april	flyttades	fram	och	för	första	gången	hålls	BUS-dagarna	på	hösten.	Årets	konferens	är	också	den	
första hybridkonferens föreningen anordnar, vilket innebär att vi kommer att ha deltagare på plats i Visby 
men många kommer	även att	följa	BUS-dagarna	digitalt	på	hemmaplan.	Vi	ser	mycket	fram	emot	att ändå,	
under	dessa	speciella	omständigheter,	kunna	erbjuda	våra	medlemmar	en	ny	form	av	BUS-dagar!

Riv murarna 
Temat	för	BUS-dagarna	2020	är	”Riv	murarna”.	Vi	har	inte	tänkt	riva	ringmuren	i	Visby	-	men	ser	däremot	
många	murar	i	vårt	samhälle	som	försvårar	livet	för	de	människor	vi	möter.	Dessa	murar	kan	vara	på	flera	
plan,	det	finns	murar	mellan	olika	kulturer	och	tankesätt,	murar	mellan	myndigheter	som	försvårar	samver-
kan, murar i form av tabun gällande skuldsättning och spelberoende. Hur kan vi riva dessa murar så att de 
istället bildar broar?

Mot bakgrund av detta har vi valt att fokusera på huvudämnena spelberoende och vägar in i skuldsättning. 
Vi kommer också att beröra kulturkrockar, samverkan och kommunikation samt	titta	tillbaka på	vad	som	
hänt	under	de	senaste	25	åren.

”En mur är bara en bro på högkant
Emil Jensen



08.30 - 09.00 BUS-föreningen rapporterar 
BUS-föreningen	berättar	om	vad	som	är	på	gång,	till	exempel	fokusgruppernas	arbete

09.00 - 09.30 Stödlinjen - för spelare och anhöriga 
Stödlinjen	erbjuder	stöd	och	råd	till	personer	som	har	problem	med	spel	om	pengar	och	till		
deras	anhöriga.	De	fungerar	även	som	en	informationsresurs	för	personer	som	arbetar	inom	
hälso-	och	sjukvården.	Stödlinjen	drivs	av	Centrum	för	psykiatriforskning	vid	Stockholms	 
läns	sjukvårdsområde	och	Karolinska	institutet	på	uppdrag	av	Socialdepartementet.	

09.30 - 10.00 Fika och nätverkande

10.00 - 10.50 Forskning om spel 
Carolina	Widinghoff,	doktorand	i	beroendemedicin	med	inriktning	på	spelberoende	vid	
Lunds universitet, berättar om sina projekt och den senaste forskningen inom området.

10.50 - 11.30 Spel och spelreklam
Socialförsäkringsminister	Ardalan	Shekarabi	ger	sin	syn	på	spelreklam	och	berättar	om	vad	 
som hänt sedan den nya spellagen trädde i kraft för ett drygt år sedan. 

11.30 - 12.15 Fördjupande panelsamtal 
Representanter	från	Svenska	Spel,	Stödlinjen,	Konsumentverket,	budget-	och	skuldråd- 

	 givare,	samt	Carolina	Widinghoff	samtalar	om	spel,	spelreklam	och	spelberoende.	 

12.15 - 13.45 

13.45 - 14.30 

14.30 - 15.15 

15.15 - 15.45 

15.45 - 16.20 

Samtalet	leds	av	moderator	Julia	Bendelin.

Lunch   
	

1995 till 2020 - 25 år av budget- och skuldrådgivning  
Med	anledning	av	att	BUS-föreningen	fyller	25	år	tar	vi	en	tillbakablick	på	vad	som	hänt 
i samhället, med yrket samt i föreningen. Eller har så mycket hänt egentligen?

Konsumtionslån - en inkörsport till skuldfällan? 
Svenskarnas	konsumtionslån	uppgår	till	242	miljarder	kronor	och	ökar	med	drygt	7	procent	 
per år samtidigt som de sammanlagda kraven hos Kronofogden är historiskt höga. Vart  
sjunde	konsumtionslån	går	till	inkasso.	Finansinspektionen	har	genomfört	kartläggningar	 
för att följa utvecklingen av konsumtionskrediter och därigenom få en bättre förståelse av  
bland	annat	låntagare,	långivare	och	kreditprövningar.	Therese	Rosén,	Senior	Riskexpert	på	 
avdelningen	Finansiella	risker	inom	bankområdet,	berättar	mer	om	Finansinspektionens	 
arbete.

Fika och nätverkande 

Vägar in i skuldsättning
Cecilia	Blomqvist	från	Konsumenternas	bank	och	finansbyrå	berättar	om	trender	när	det	
gäller vägar in i skuldsättning.

16.20 - 17.00 Fördjupande panelsamtal 
Representanter	från	Finansinspektionen,	Svensk	inkasso,	Konsumentverket	samt	Cecilia	
Blomqvist	och	Bodil	Hallin	samtalar	om	vägar	in	i	skuldsättning	och	hur	det	kan	motver- 

	 kas.	Samtalet	leds	av	moderator		Julia	Bendelin.

19.15 - Jubileumsmiddag med Glitter & Glamour
För	dig	som	vill	har	vi	i	år	klädtema	”Glitter	&	Glamour”	till	middagen.	Vi	träffas	vid	röda	
mattan utanför Wisby strand, där vi tas emot av Riddare Bagge av Region Gotland.  
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Arrangör:
    

  www.busforeningen.se   I samarbete med:  Uppsala kommun och Konsumentverket
info@busforeningen.se                                               ©
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Övrigt 
Arrangören reserverar sig mot eventuella 
ändringar.

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

Konferensen
Utbildningsdagarna	för	budget-	och
skuldrådgivare	äger	rum	på	Wisby	Strand,	
Strandvägen	4,	Visby,	20	-	22	oktober	2020.

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

08.30 - 09.30 Aktuellt från Kronofogden 
Verkställigheten	och	skuldsaneringen	informerar	bland	annat	om	myndighetens	förflyttning	
och	hur de arbetar rätt från början.

09.30 - 10.00 Livet och ekonomin efter corona

10.00 - 10.30 Fika och nätverkande

10.30 - 11.30 På gång på Konsumentverket
Det	senaste	inom	området	kredit-	och	betaltjänster,	en	lägesrapport	angående	Boss+	samt	en	upp-	 

	 datering	kring	aktuella	regeringsuppdrag	inom	BUS-området.	Dessa	tre	ämnen	kommer	att	
avhandlas under en faktaspäckad timme i Konsumentverkets regi. 

11.30 - 12.30 Nå fram med kommunikation 
Människor är olika, därför behöver vi också kommunicera olika för att verkligen kunna nå fram. 
Anna Bellman, en erfaren kommunikationsexpert med en bakgrund som bland annat program- 

 ledare, lär dig huvuddragen i hur du snabbt kan känna igen olika persontyper och få konkreta tips  
på	vilken	kommunikation	som	fungerar	till	vem.	Förhållningssätt	som	fungerar	på	arbetet	och	i	
vardagen. 

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.00 Samverkan river murar 
FinsamGotland	är	ett	samarbete	mellan	Försäkringskassan,	Arbetsförmedlingen	och	Region	 
Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning samt utbildning. Målet är att utveckla  
nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum. Här visar de  
några goda exempel på hur de har lyckats riva murar genom samverkan.

14.00 - 14.15 Avslutning 
BUS-föreningen	avrundar	årets	utbildningsdagar	och	avslöjar	nästa	ort.

14.15 - Fika take-away

torsdag 22 oktober

praktisk information
Arrangör: I samverkan med:

Vad kan de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin bli? Vad händer med 
arbetslösheten, bostadsmarknaden och aktiemarknaden? Sharon Lavie, sparekonom på 
Schibsted, reder ut begreppen och ger oss sin syn på framtiden efter corona.




