
Medlem i BUS  



Alla ni som finns där ute i kommunerna och arbetar med budget- och skuldråd-
givning ska känna er välkomna till vår yrkesförening! Föreningen har 300 med-
lemmar och tillsammans driver vi angelägna frågor som är viktiga och utvecklande 
för oss i vår yrkesroll. 

Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare är viktiga och gör skillnad för de 
människor vi arbetar med. De vi möter är i olika situationer som kräver att vi har 
hög och bred kompetens för att kunna möta den som sitter mitt emot oss på ett 
professionellt och bra sätt. Kraven blir högre på oss och behovet växer. Fler och fler 
människor blir skuldsatta och vi skulle behöva mer resurser ute i våra kommuner 
för att kunna möta detta. 

De nätverk vi har och ständigt skapar är nyckeln till framgång. Många sitter en-
samma i kommunerna med budget- och skuldrådgivarfrågor och då är det guld 
värt att få träffas på t ex regionträffar, nätverksträffar och inte minst våra utbild-
ningsdagar, och få utbyta erfarenheter och kunna arbeta så likriktat som möjligt. 
Ett mentorsprogram finns via Konsumentverket där du som är nyanställd bud-
get- och skuldrådgivare kan få en mer erfaren kollega som mentor. I andra nätverk 
är konsumentverket och kronofogden viktiga där vi tillsammans diskuterar våra 
frågor för att göra det så bra som möjligt för de vi möter men också för oss i vår 
yrkesroll. Detta är värdefullt och nödvändigt för att vårt arbete ska fungera. 

Det händer ständigt nya saker inom vårt område. Överskuldsättning är ett stort 
problem i samhället och det ställs större krav på oss. Det förebyggande arbetet är 
viktigt och nödvändigt och behöver prioriteras. Men vi kan vara rörande överens 
om att det satsas för lite på detta. Det blir i stället s.k. brandutryckningar för att 
reparera skadorna som uppstår när det inte tänks långsiktigt. 

Tack för att du finns och gör skillnad! Du är viktig och tack vare dig så förändras 
människors liv. I föreningen arbetar vi för att göra vår röst hörd, att visa att vi är 
en yrkesgrupp att räkna med, att vi har en viktig funktion i samhället. Välkommen 
som medlem!

Styrelsen
BUS - Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i 
kommunal tjänst

Du är viktig!



                 Det kan noteras att livstidsstraff i princip är 
en mycket sparsamt förekommande företeelse i Sver-
ige. Enligt Kriminalvården fanns den 10 oktober 2013 
147 livstidsdömda fångar i svenska fängelser, varav 
några så småningom sannolikt kommer att benådas. 
Samtidigt fanns över 95 000 personer i Kronofogde-
myndighetens register sedan mer än tjugo år. Själva 
begreppet ”evighetsgäldenär” tycks implicera att detta 
kan ses som naturligt.

Anna Hedborg
Utredningen om överskuldsättning, SOU 2013:78

”



Att vara medlem i BUS

BUS är en opolitisk yrkesförening för verksamma budget- och skuldråd-
givare i kommunal tjänst.

Medlemsskapet i föreningen ger tillgång till:

* Regionträff en gång per år med föreläsningar, nyheter, diskussioner, kunskaps-  
   och erfarenhetsutbyte
* Utbildningar som utvecklar kompetens och yrkesskicklighet
* Portalen - BUS yrkessidor som finns tillgängliga på Konsumentverkets intranät.  
   Här finns remissvar, information om styrelsens arbete, nyheter, debattinlägg och  
   idéer från medlemmar med mera
* BUS-dagarna - varje år genomför BUS en konferens bestående av två utbild- 
   ningsdagar. Inbjudan går till alla medlemmar, samverkans/samarbetspartners,  
   politiker, olika samhällsaktörer och gästföreläsare
* Ett regionombud som du kan vända dig till med frågor och funderingar

Så här blir du medlem:

* Fyll i formuläret på www.busforeningen.se/blimedlem
* Fakturan skickas via mail till dig som medlem. Betalning sker till föreningens  
   bankgiro 360-3180.
* Medlemsavgiften är 350 kr/år.

Har du frågor, kontakta medlemsansvarig  
Anita Grankvist - anita.grankvist@pitea.se

Välkommen som medlem!



Varför bildades BUS?
- Det var ren och skär ilska över dålig 
respekt för yrket. Klienterna var nöjda, 
men vi kände inte igen oss i arbets-
givarnas och myndigheternas bild av 
oss. Yrket var också tämligen nytt så vi 
saknade verktyg, stöd och utbildning. I 
juni 1995 bildade jag och fem kollegor 
föreningen.

Vilken respons fick nu?
- Till vår första BUS-dag 1996 hade mer 
än 100 tecknat medlemskap. Intresset 
var med andra ord stort och vi förstod 
att det här kunde bli en bra förening, 
som behövdes och var viktig. Det var 
med stolhet och mycket ”djäkla anam-
ma” som vi började kämpa.

Vad blev det första BUS åstadkom?
- En samordning av medlemmarna 
ute i landet blev prioritet nummer ett. 
Arbetsmetoderna var så olika och det 
fanns klagomål från fordringsägarna. 
Därför bildade vi regioner för samsyn, 

nätverksträffar, diskussioner och kun-
skapsspridning. Vi ville snabbt få till en 
vi-känsla i BUS för yrkesstoltheten och 
för att det enbart var med gemensam-
ma krafter som vi kunde åstadkomma 
något. Arbetsgivarna ville vi ha med oss 
för att driva frågor om gemensamma 
utbildningar och genomföra BUS- 
dagar. Vi bestämde oss också för att sat-
sa stort på kontakter med myndigheter 
och politiker, delta i nationella nätverk 
och ta plats i media. Visionen var att 
synas och höras.

Med facit i hand, vad tycker du om 
resultatet?
- Efter 20 år är jag fortfarande stolt över 
allt som BUS åstadkommer. När jag 
bläddrar i gamla pärmar kan jag inte 
förstå hur vi hunnit med allt. BUS- 
dagarna genomförs fortfarande med 
bravur och programmet är superproffs-
sigt. Jag hoppas att vi-känslan består 
för utan den kan BUS inte driva sina 
frågor. Samarbetspartners som Konsu-
mentverket och Kronofogden är idag 
väldigt bra på att hantera media. Jag 
önskar att BUS hittar en bra mediestra-
tegi för att synas och fortsätter att 
kämpa.

Hallå där... Mari Råby, 
BUS allra första ord-
förande



Under ett gemensamt namn: Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i 
kommunal tjänst gör vi oss:

* synliga som opinionsbildare och remissinstans till regering, riksdag, departement  
   och myndigheter
* tydliga i kommunikationen med media, myndigheter och allmänhet
* delaktiga genom samarbete/samverkan med olika myndigheter, organisationer  
   och andra samhällsaktörer

Kvalificerad rådgivning i kommuner/stadsdelar kräver en professionell handlägg-
ning. För att stärka yrkesrollen driver vi:

* utveckling och utbildning av gemensamma arbetsmetoder
* stöd och stimulans för utveckling av lokala/regionala/nationella nätverk

Föreningen stödjer hållbara och effektiva arbetsmetoder som är till ekonomisk och 
social nytta för samhället. Hit hör:

* kreativa lösningar och alternativ som visar på möjligheter för att lösa varje  
   enskilt ärende
* förebyggande arbete för att nå olika och nya grupper i samhället

Föreningen och dess medlemmar värnar om värderingarna:

* professionalism
* opartiskhet

Programförklaring



Styrelsen

Aktuell kontaktinformation till BUS-föreningens styrelse  
hittar du på www.busforeningen.se. 

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare 
i kommunal tjänst - BUS

c/o Anna Nilsson
Parkgatan 19, 961 36 Boden

www.busforeningen.se
info@busforeningen.se



Ansvarig utgivare: Styrelsen, 

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst.
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