
TEMA: EKONOMIN OCH PANDEMIN

27 - 28 april, Scandic Infracity, Upplands Väsby

dagarna 



Välkommen till Upplands Väsby
27 - 28 april, Scandic Infracity

Internatkonferens
Utbildningsdagarna för budget- och skuld-
rådgivare äger rum på Scandic Infra City i
Upplands Väsby. Det innebär att det i år blir en
internatkonferens, d v s vi bor och konfererar på
ett och samma ställe. Detta är något som varit
väldigt efterfrågat i utvärderingarna så det
känns mycket bra att kunna erbjuda detta.

Covid 19
BUS-dagarna arrangeras i enlighet med gällande
råd och rekommendationer för din och allas
säkerhet. Vi uppmanar också dig som deltagare
att hålla dig uppdaterad om de senaste
rekommendationerna. Om du har förkylnings-
symptom ber vi dig att stanna hemma.

Årets tema
Ett år utan BUS-konferens, men nu är vi redo att träffas igen. Vi har
under två års tid levt med en pågående pandemi, vilket har gjort att vi
har blivit mer isolerade inom hemmets fyra väggar och spenderat mer
tid uppkopplade i den digitala världen. Ett förändrat levnadssätt har för
vissa lett till att ekonomin har förbättrats, men för andra har den för-
sämrats. Vi har fått tänka om och tänka nytt. Det digitaliserade sam-
hället har medfört nya möjligheter men också svårigheter och risken
att bli utsatt för bedrägerier har ökat. Mot bakgrund av detta har vi valt
att bland annat ha med ämnen som ekonomiskt våld och romans-
bedrägerier. Konsumentverket och Kronofogden kommer självklart att
medverka under konferensen och ge oss senaste nytt från sina
verksamheter. 
I en osäker ekonomisk tid som denna är budget- och skuldrådgivning
en viktig funktion för den enskilda människan, och en samhällsaktör att
räkna med. Därför är det både angeläget och roligt att vi nu äntligen
kan träffas och få påfyllnad med kunskaper som vi har nytta av i vår
yrkesvardag. 



08.30 - 10.00  Registrering och fika

10.00 - 10.15  Välkommen till BUS2022!
Inledning av föreningens ordförande Åsa Löfvenhaft
och konferensens moderator Sharon Lavie.

10.15 - 10.25  Välkommen till Upplands Väsby
Maria Fälth, vice ordförande i kommunstyrelsen
samt ordförande i socialnämnden, hälsar oss
välkomna till 70-årsjubilerande Upplands Väsby.

10.30 - 11.15  Läget på svensk finansmarknad
Finansmarknadsminister Max Elger berättar om det
aktuella samhällsläget inom svensk ekonomi.

11.15 - 12.00 Kryptovaluta - topp eller flopp?
Nicklas Andersson från Avanza berättar om
fenomenet kryptovaluta - hur det fungerar, hur det
används och hur man handlar med virtuell valuta.

12.00 - 14.00  Lunch och årsmöte, 
                        samt tid för nätverkande
Årsmötet börjar kl 13.00 i föreläsningssalen.

14.00 - 15.15  Aktuellt från Konsumentverket
GD/KO Cecilia Tisell och sakkunniga på myndigheten
berättar om det pågående arbetet på myndigheten.
Bland annat ges en djupare inblick i uppdraget att
ge stöd till samhällsaktörer som möter personer
som riskerar att få skuldproblem samt om tillsyns-
arbetet inom kredit- och betaltjänster.

15.15 - 15.45  Fika och tid för utställare

15.45 - 16.45 Healthier Wealthier Families
Nina Johansson, doktorand inom forskargruppen
CHAP, Child Health and Parenting, berättar om 
den pågående forskningsstudien Healthier Wealthier
Families. Ett arbetssätt som länkar samman den
allmänna barnhälsovården, barnfamiljer med
ekonomiska svårigheter och den kommunala
budget- och skuldrådgivningen. Målsättningen med
forskningsstudien är att initiera ett mer före-
byggande arbetssätt, för att minska antalet barn
som lever i fattigdom i Sverige. I denna presentation
vill man visa resultatet från pilotstudien och kart-
lägga nästa fas av arbetet.

19.00  Middag och underhållning

Onsdag 27 april Torsdag 28 april
8.15 - 09.30  Kronofogdens verkställighet och
                       förebyggande
Amanda Vargensten Westerström, kommunikatör,
samt Camilla Lindström, kronoinspektör, berättar
om vad som är på gång inom Kronofogden vad
gäller verkställighet och förebyggande, samt hur
pandemin har påverkat arbetet. 

09.30 - 10.15  Bättre kreditprövningar minskar
                        konsumtionslånen?
Mikael Andersson från Finansinspektionen pratar
om myndighetens nya råd om kreditprövning samt
att man, tillsammans med Konsumentverket, skickat
en hemställan till Regeringen om en utredning av ett
skuldregister.

10.15 - 10.45 Fika och tid för utställare

10.45 - 11.40  Ekonomiskt våld
Eva Kornhal, advokatfirma Kornhall, och Elin Hedén,
verksamhetsansvarig Kvinnohuset Västerås, berättar
om ekonomiskt våld och att skaffa sig ett ekonomiskt
övertag som medel att förtrycka sin partner.

11.40 - 12.30  Romansbedrägerier
Daniela Ahlén, tv-producent som ligger bakom
dokumentärserien " Lurad på kärlek och miljoner",
ger en bild av gärningsmännen och deras offer. I
dokumentärserien följer hon Lena, Astrid och
Harriet. De har alla blivit kära i en man de aldrig
mött. Det handlar om stormande kärlek på avstånd,
men också om djup skam. 

12.30 - 13.30  Lunch 

13.30 - 14.15  Skuldproblem och självmord
Ekonomisk utsatthet är en känd riskfaktor för själv-
mordsförsök och självmord. Däremot vet vi inte
mycket om huruvida ekonomiska svårigheter i form
av överskuldsättning specifikt är kopplade till
självmordsbeteende. Yerko Rojas, docent i sociologi
och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola,
presenterar sin senaste forskning på området. 

14.15 - 15.15 Privatekonomi och emotioner
Erik Wennstam, gymnasielärare i psykologi och
mental träning, pratar om hur sambandet mellan
tankemönster, känslor och handlingar påverkar
människors ekonomiska val, vanor och vardag.

15.15 - 15.30  Avrundning av årets BUS-dagar 
                        och presentation av nästa års ort

15.30              Take-away-fika



Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuld-
rådgivare äger rum på Scandic Infra City,
Upplands Väsby, 27 - 28 april 2022.

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

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. 
Sista anmälningsdag förlängs till 28 februari
2022. För frågor gällande din anmälan
kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt
stefan@commee.se.

Avbokning
Vid avbokning senare än 10 februari 2022
debiteras en avgift på 75% av konferens-
avgiften. Vid avbokning senare än 19 april
debiteras 100% av konferensavgiften.

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift                                 3 795 kr
(exkl boende)

Konferensavgift för medlem            3 095 kr
(exkl boende)

Boende (kan inte garanteras efter 10 feb)
(pris per person och natt, exkl moms)

Scandic InfraCity, Kanalvägen 10
Enkelrum 1 580 kr
Del i dubbelrum 925 kr

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella
ändringar, samt följer de restriktioner som
gäller vid genomförandetillfället.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Åsa Lövfenhaft, 0584-47 32 11
Marita Stureson, 0435-285 51
eller maila till info@busforeningen.se

Praktisk information

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare 
i kommunal tjänst
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