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Att nå människan



Onsdag 20 april

08.30 - 10.00

10.00 - 10.15  
Ingvor Fahlén, ordförande Yrkesföreningen för budget- 
och skuldrådgivare i kommunal tjänst, och moderator 
Malte Hallqvist. 

10.15 - 10.25
Socialnämndens ordförande Per-Inge Lidén

10.25 - 10.45
BUS-föreningen berättar om året som gått.

10.50 - 12.00

Konsumentminister Per Bolund och Konsumentverkets 
tf generaldirektör Cecilia Tisell pratar om vad som är på 
gång inom vårt område. 

12.00 - 13.45

Årsmötet börjar kl 13.00 i föreläsningssalen.

13.45 - 15.15
Kronofogden berättar om nyheter i sin verksamhet med 
fokus på skuldsaneringsområdet.

15.15 - 15.45

15.45 - 16.25
Välj mellan 6 olika seminarier. Läs mer om seminarierna 
på nästa sida i programmet.

16.30 - 17.10
Välj mellan 6 olika seminarier. Läs mer om seminarierna 
på nästa sida i programmet.

19.00 -
Vi samlas i foajén på Karlstad CCC för en väl-
komstdrink. Därefter blir det middag och underhållning, 
och kvällen avslutas med DJ och dans.

Registrering och fika

Att nå människan

Välkommen till Karlstad

BUS-föreningen informerar

Budget- och skuldrådgivning i 
framtiden

Lunch, årsmöte & tid för 
utställare

Senaste nytt från Kronofogden

Fika & utställare

Seminarie A

Seminarie B

Middag & underhållning

Torsdag 21 april

08.30 - 09.15
Jimmy Hollén och Oskar Johansson från Riksrevisionen 
berättar om sin granskning av budget- och skuldrådgiv-
ningens förutsättningar.
 
09.15 - 09.45  
Arman Vestad, gjeldsrådgivare NAV Lerkendal samt Nas-
jonal prosjektleder, berättar om aktuella norska projekt 
inom privatekonomi.  

09.45 - 10.15

10.15 - 11.25
Konsumentverket ger en beskrivning av det aktuella läget 
kring budget- och skuldrådgivningen i landet och berät-
tar om nya uppdrag inom överskuldsättningsområdet, 
myndighetens aktuella arbete med tillsyn samt pågående 
utredningar.

11.30 - 12.30
Vi träffar allt fler personer med någon form av neuropsy-
kiatrisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att få 
ordning på vardagsekonomin. Maria Peterson, Riks-
förbundet Attention, projektledare ”ADHD på jobbet”, 
presenterar fungerande verktyg och metoder för att nå ut 
med information kring ekonomi till personer med NPF.

12.30 - 13.30

13.30 - 15.30
Klas Hallberg, en av Sveriges mest bokade föreläsare, 
bjuder på tänkvärd underhållning i pratform i en vindlan-
de färd av igenkänning, aha-upplevelser, gapskratt och 
livets allvar. Föredraget handlar om hur vi människor, 
oavsett om vi är chefer eller ej, leder andra människor 
genom hur vi bemöter dom.
 
15.30 - 15.45
BUS-föreningens ordförande avrundar årets utbildnings-
dagar och avslöjar nästa års ort.

15.45

Riksrevisionen

BUS i Norge

Fika & utställare

Nyheter från Konsumentverket

Prata ekonomi så fler förstår

Lunch

Bemötandets magi

Avslutning

Fika



Valbara seminarier
På eftermiddagen dag 1 (15.45 - 16.25 samt 16.30 - 17.10) hålls olika seminarier - mer 
info nedan. Varje seminarium är ca 40 minuter. 

1. Konsumentkreditlagen och tillsyn vad gäller konsumentkrediter 
   Lokal: ERIK GUSTAF GEIJER 
Konsumentverket och Finansinspektionen berättar om den delade tillsynen på konsu-
mentkreditmarknaden. Myndigheterna kommer också att berätta om det arbete som idag 
bedrivs vad gäller tillståndsgivning, kreditprövning, marknadsföring och avtalsvillkor.

2. Samarbete med andra yrkesgrupper
    Lokal: FRÖDING
Konsument Uppsala berättar om samarbetet med och utbildning av andra yrkesgrupper 
inom kommunen som kommer i kontakt med skuldsatta eller riskgrupper i syfte att 
motverka överskuldsättning.

3. Hur kan vi hjälpa nyanlända flyktingar att inte bli skuldsatta?
    Lokal: GUSTAF
Enligt rapporten ” En uppföljning av ensamkommande barn som anvisats till Väster-
bottens län 2006 – 2009” (från Länsstyrelsen i Västerbotten) förekommer 12 % av de 
ensamkommande i Kronofogdens register. Hur kan vi hjälpa nyanlända flyktingar att 
klara av sin ekonomi och inte bli skuldsatta?

Budget- och skuldrådgivarna Karin Högberg och Helene Björk föreläser om sitt arbete 
med ensamkommande flyktingbarn, där syftet är att lära ut grundläggande kunskaper 
inom privatekonomi för ungdomarna på väg ut i eget boende. De berättar om materialet 
som de har tagit fram. 

4. Konsumenternas bank- och finansbyrå
    Lokal: SELMA LAGERLÖF
Konsumenternas bank- och finansbyrå informerar om sin verksamhet och vilka frågor 
från konsumenter som är aktuella. Deras webbsida hade under 2015 drygt 1 miljon 
besök. Vilken information söker konsumenterna på webbsidan? Vilka utmaningar ser de 
inför framtiden? De berättar även om arbetet med att fånga upp och vidarebefordra kon-
sumentsynpunkter till huvudmännen: Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening.  

5. Bostad
    Lokal: KONGRESSEN (föreläsningssalen)
Konsumentverket ger en grundläggande genomgång av bostadsrättsliga och hyresrätts-
liga frågor. Information om amorteringskrav vid bolån och skillnader mellan bostadsrätt 
och fastighet då Kronofogden utmäter.

6. Rundvandring i Konsumentverkets lokaler
    Samling: RULLTRAPPORNA PLAN 3
Konsumentverket visar upp sina lokaler och du får en inblick i några av de många verk-
samheter som finns där.

Solastatyn - Foto: Thomas Hammargren

Klara - Foto: Andreas Eliazon

Sandgrundsparken - Foto: Andreas Eliazon



Utställare
Finansinspektionen / Gilla Din Ekonomi
Montern är öppen under hela konferensen.

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk av myndigheter, organisatio-
ner och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk 
folkbildning och utbildar i privatekonomi.
I montern presenteras dels Gilla Din Ekonomis utbildningsut-
bud för BUS, och dels kartan som nyligen byggts på webbplat-
sen. På kartan kan lärare söka efter kostnadsfria och oberoende 
föreläsningar i privatekonomi. I montern får du mer informa-
tion om tjänsten, samt hur du som BUSare som arbetar förebyg-
gande kan vara med och synas på kartan.

Ekonomismart
Montern är öppen under hela konferensen.

Ekonomismart är ett nationellt utbildningskoncept som vänder 
sig dels till unga vuxna som får konkreta tips på hur de får en 
hållbar ekonomi och blir medvetna konsumenter, och dels till 
yrkesverksamma vidareförmedlare som får ta del av Ekonomis-
marts metod och material för förebyggande arbete.

I Ekonomismarts monter ges du möjlighet att ta del av Ekono-
mismarts metod i bemötandefrågor samt göra en intresseanmä-
lan till att delta under någon av höstens metodstödsutbildningar. 

YPOS
Montern är öppen onsdag 20 april.

Yrkesföreningen för Personliga Ombud i Sverige - YPOS - job-
bar med att samla, stödja, inspirera och mobilisera de personli-
ga ombuden som jobbar runt om i kommunerna. 

Trafikförsäkringsföreningen
Montern är öppen onsdag 20 april.

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorganisation 
för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF ger ersättning till de 
som drabbats av en skada i en trafikolycka där okända, oför-
säkrade eller utländska motorfordon varit inblandade. En avgift 
(trafikförsäkringsavgift) tas ut av de som inte trafikförsäkrat sitt 
fordon. Ytterligare ett av TFF:s uppdrag handlar om att minska 
andelen oförsäkrade fordon i landet.

Intrum Justitia
Montern är öppen under hela konferensen.

Intrums affärsidé är att hjälpa kunderna att snabba upp sina 
kassaflöden och därigenom bidra till att förbättra den långsik-
tiga lönsamheten i ett företag.  Tjänster erbjuds utmed hela 
kredithanteringskedjan. Från prospektering och segmentering 
till betalningshantering, inkasso och finansiella tjänster.

Lindorff
Montern är öppen under hela konferensen.

Lindorffs uppdrag är att hjälpa dem de kommer i kontakt med 
till en bättre ekonomi. Privatpersoner ska få hjälp att bli skuld-
fria och företag ska få hjälp att få betalt för de tjänster och varor 
de sålt. Allt ska ske på ett omhändertagande sätt med största 
respekt för den personliga integriteten.

CSN
Montern är öppen under hela konferensen.

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska 
studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar 
i Sverige och utomlands samt hanterar återbetalningen av lånen.
Tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige 
kunna studera. Det ska alltså inte spela någon roll vilken social, 
ekonomisk och geografisk bakgrund en person har eller om han 
eller hon har en funktionsnedsättning. 

Akademikerförbundet SSR
Montern är öppen under hela konferensen.

Sveriges ledande samhällsvetarförbund, som driver frågorna 
som är viktiga för medlemmarna – från utbildning och forsk-
ning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Konsumentverket
Montern är öppen under hela konferensen.

I montern hittar du bland annat information om BOSS, Porta-
len, nya budgetkalkylen. Du kan också prata om Konsument-
verkets arbete med regeringsuppdraget att ta fram rekommen-
dationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. 

Kronofogden - förebyggande
Montern är öppen under hela konferensen.

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och förete-
elser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Krono-
fogdemyndigheten ska underlätta för medborgare och företag 
att göra rätt för sig. Medborgare och företag ska ha förtroende 
för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

BUS-föreningen
Montern är öppen under hela konferensen.

I BUS-föreningens monter hittar du bland annat föreningens 
broschyrer, de senaste remissvaren och skrivelserna samt ny-
hetsbrev. Här kan du också alltid hitta någon ur BUS-styrelsen 
om du vill ställa frågor om föreningen eller om konferensen. 

                       Arrangör:
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