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Vi trodde nog alla på en ljusare framtid när vi väl var på väg ut ur pandemin.
Denna efterföljdes dock av en orolig tid i världen. Vi har ett pågående krig i
Europa och följderna av det påverkar allas vardag, även oss här i Sverige.
Högre matkostnader, dyrare el och drivmedel samt ökade räntekostnader kan
drabba den enskilde hårt, och det är den oro vi budget- och skuldrådgivare
möter i vårt dagliga arbete. 

Under konferensen kommer vi att få ta del av aktuell information från flera
myndigheter. Som vanligt deltar Konsumentverket och Kronofogden, men
även Finansinspektionen och Riksbanken finns med i programmet. Utöver det
får vi också ta del av Rädda Barnens arbete, och lära mer om bemötande.

Vi hoppas att BUS-dagarna 2023 ska bidra till ökad kunskap och förståelse för
framtida utmaningar och hälsar er alla varmt välkomna till Eskilstuna!

Utbildningsdagarna för budget-
och skuldrådgivare äger rum på
Elite Stadshotellet i Eskilstuna,
26 – 27 april 2023. 

Kontakta nedan vid ytterligare
frågor:

Åsa Löfvenhaft, 070-234 04 40
Anna Claesson, 0271-576 05
Anna Huzell, 070-200 90 31

eller mejla till:
busdagar@busforeningen.se

PRAKTISK INFORMATION

KONFERENSEN KONTAKT

ÖVRIGT

Arrangörerna reserverar sig mot
eventuella ändringar. 

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

mailto:busdagar@busforeningen.se
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DAG 1 Onsdag, 26 april, 10:00-17:00

Marita Stureson, ordförande Yrkesföreningen för budget-och
skuldrådgivare i kommunal tjänst, inleder årets konferens tillsammans
med moderator Sharon Lavie. 

INLEDNING 10:00-10:15

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson hälsar oss välkommen
till Eskilstuna. 

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA! 10:15-10:25

Johannes Paulsson berättar om utmätning på distans i samverkan med
polis – förändrad lagstiftning ger effekt i arbetet mot kriminella.

DISTANSUTMÄTNING 10:30-11:00

LUNCH & NÄTVERKANDE 12:00-13:30

Presentation av de utställare som deltar på årets konferens.
UTSTÄLLARE 11:00-12:00

Samira Abutaleb Rosenlundh, rådgivare på Rädda barnen, ger en
samlad beskrivning från de senaste barnfattigdomsrapporterna och en
lägesbedömning om senaste tiden av inflation och ökade
levnadskostnader. 

BARNFATTIGDOM 13:30-14:15

MIDDAG MED UNDERHÅLLNING PÅ
MUNKTELLMUSEET

19:00

REGISTRERING & FIKA 08:30-10:00

ÅRSMÖTE 15:50-17:00

Finansinspektionen genom Karin Grefberg lyfter vikten av att
säkerställa god finansiell rådgivning och vad Finansinspektionen bidrar
med genom sin tillsyn och sina utbildningsinsatser.  

GOD FINANSIELL RÅDGIVNING 15:00-15:45

FIKA & MÖJLIGHET TILL
INCHECKNING

14:15-15:00
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DAG 2 Torsdag, 27 april, 08:30-15:30

Per-Olof Lindh, chef för skuldsanering hos Kronofogden,
tillsammans med representanter från skuldsaneringsteamen
berättar om det aktuella läget.  

SKULDSANERING 08:30-09:30

Riksbankens syn på det aktuella läget och penningpolitiken
presenteras av vice riksbankschef Henry Ohlsson. 

DET EKONOMISKA LÄGET OCH
AKTUELL PENNINGPOLITIK 

09:30-10:30

FIKA & NÄTVERKANDE 10:30-11:15

GD/KO Cecilia Tisell och sakkunniga på myndigheten berättar om
det pågående arbetet på myndigheten. Bland annat om
tillsynsarbetet inom kredit- och betaltjänster.

KONSUMENTVERKET 11:15-12:30

LUNCH & NÄTVERKANDE 12:30-13:30

Helena Hansson, lektor och forskare vid Socialhögskolan, Lunds
universitet föreläser om “Det svåra och ansvarsfulla bemötandet
vid beroendeproblematik – ansvar, avvägning och gränser.” 

MÖTA MÄNNISKOR I BEROENDE 13:30-14:15

Herman Geijer är folkbildare, författare och föreläsare, och delar
med sig om vår fascination för apokalypsen och katastrofer men
också om vad du kan göra för att förbereda dig för olika former av
kriser. Geijer var lyssnarnas sommarvärd i P1 2015. 

HUR FÖRBEREDER VI OSS I KRIS? 14:15-15:15

BUS-föreningen avrundar årets utbildningsdagar.  

AVSLUTNING & TAKE AWAY-FIKA 15:15-15:30


