BUS-dagarna 2018
Tisdag 24 april - onsdag 25 april,
Stadsteatern, Helsingborg

TEMA: ”Människan & Systemen”

Tisdag 24 april
08.30 - 09.45
09.45 - 10.15

Registrering & fika
Inledning
Anita Grankvist och Anna Nilsson, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal
tjänst, inleder årets konferens tillsammans med moderator Harald Gegner. Vi får veta mer om de olika
utställare som deltar på årets konferens. Dessutom medverkar sjukgymnasterna Jenny Kroon och Britta
Balkfors som presenterar sig och konferensens friskvårdsinslag ”Smygträning”.

10.15 - 10.30

Välkommen till Helsingborg!
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson hälsar oss välkommen till Helsingborg

10.30 - 10.50

BUS-föreningens årskrönika
Peter Hedström och Marie-Louise Olsson från BUS-styrelsen berättar om året som gått.

10.50 - 12.00

Samhällets skuldfällor
Skuldfällan drabbar fler och fler svenskar. De ekonomiska problemen påverkar inte bara den
skuldsatte utan även nära och kära, och inte minst barn. Dessutom blir samhällskostnaderna stora.
Konsumentminister Per Bolund pratar om vad som är aktuellt inom området och hur man har
arbetat för att motverka att människor hamnar i skuldfällan.

12.00 - 13.45

Lunch, årsmöte & tid för utställare
Lunchen serveras på Dunkers Kulturhus, ca 5 min promenad från Stadsteatern.
Årsmötet börjar kl 13.00 i föreläsningssalen.

13.45 - 15.00

Betalningsuppgörelser - myt eller verklighet?
Betalningsuppgörelser kan vara en lösning på skuldproblematik. Men vad krävs för att få till en
uppgörelse? Företrädare från Lindorff, Svea Inkasso och Intrum presenterar kort sina verksamheter samt
ger oss sin syn på ämnet och diskuterar kring hur vi kan förbättra samarbetet för att nå fler uppgörelser.

15.00 - 15.30

Tid för utställare & fika

15.30 - 16.10

Integration och ekonomi
Davor Vuleta jobbar som kronoinspektör och kommunikatör på Kronofogden, samt doktorerar på 		
halvfart. Hans forskning syftar till att skapa ny kunskap kring flyktingars ekonomiska förutsättningar
i det nya hemlandet. Avhandlingen ska ge en inblick i viktiga samhällsfrågor kring interaktionen mellan 		
flyktingar, rätt och ekonomi

16.10 - 17.10

Hur mår din ekonomi?
Den lokala samverkan är en central framgångsfaktor för att motverka att enskilda personer får problem 		
med sina skulder. Konsumentverket utvecklar ett metodstöd så att ett fruktbart samarbete ska komma 		
i gång där budget- och skuldrådgivaren är viktig. Arbetet med att följa upp hur rekommendationerna har
använts pågår och flera intressanta tillsynsärenden inom kredit- och betaltjänster ligger också på
myndighetens bord. Medverkar gör generaldirektör Cecilia Tisell och sakkunniga på myndigheten.

19.00 -

Middag & underhållning - Parapeten, Norra Hamnen

Onsdag 25 april
08.00 - 09.00 Ekonomisk utsatthet i konsumtionssamhället
Lundasocionomen Torbjörn Hjorth arbetar som lärare och forskare på Socialhögskolan vid Lunds
universitet. Hans forskning fokuserar på olika dimensioner av ekonomisk utsatthet, bland annat
har han intresserat sig för villkor och strategier rörande konsumtion samt det sociala arbetet med
ekonomisk utsatthet. Han har disputerat med avhandlingen ”Nödvändighetens pris”, där han menar
att konsumtionen i det moderna överflödssamhället är knuten till identiteten på ett annat sätt än förr
och knapphet är nästan alltid förknippat med utanförskap.

09.00 - 10.15

Samhällets hjälp och stjälp
Skatter, studiemedel, samhällets olika stöd och bidrag - listan kan göras lång när det gäller
samhälleliga system som påverkar vår ekonomi. Dessa leder också i många fall till skuldsättning
hos våra klienter. Företrädare från bland andra CSN och Skatteverket berättar om sina system samt
hur de ser på avbetalningsplaner och uppgörelser.

10.15 - 10.45

Fika & tid för utställare

10.45 - 11.20

Skuldsanering sedan nya lagen - vad har hänt?
Nu har det gått ett och ett halvt år sedan nya Skuldsaneringslagen trädde i kraft. Den innebar en hel
del förändringar för den skuldsatte men även för Kronofogden. Hur har deras arbete påverkats?
Finns det ny praxis på området? Per-Olof Lindh, chef för skuldsanering hos Kronofogden,
tillsammans med representanter från skuldsaneringsteamen berättar om det aktuella läget.

11.20 - 12.00

Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting
Kronofogden och BRIS - Barnens Rätt i Samhället - samarbetar om barn som oroar sig över pengar
och ekonomi. De samverkar om att ge barn information på ett begripligt sätt och att barn ska veta
var de kan få hjälp. Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, 		
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet
arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Han pratar om samtal med barn och
hur vi som budget- och skuldrådgivare kan stödja våra klienter i dessa samtal.

12.00 - 13.15

Lunch
Lunchen serveras på Dunkers Kulturhus, ca 5 min promenad från Stadsteatern

13.15 - 14.45

Konsten att njuta av livet och ändå få saker gjorda
Här beskrivs njutandets konst på ett nytt och annorlunda sätt. Invanda föreställningar vänds upp
och ner och vi får veta varför man inte ska ta dagen som den kommer. Det handlar om att fokusera
på det som faktiskt finns istället för på det som saknas. Att finna njutning även i motgångar.
Olof Röhlander är norrlänningen som sadlade om från elitspelare i bordtennis till mental tränare
och författare. Han har utnämnts till Årets talare / Årets föreläsare sex gånger och hans motto är
”framrutan ska vara större än backspegeln”

14.45 - 15.00

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

15.00

Fika

Praktisk information
Konferensen

Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare
äger rum på Helsingborg Stadsteater 24 - 25 april 2018.

Deltagare

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

Anmälan

Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmälningsdag är 23 februari 2017. För frågor gällande din
anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt
stefan@commee.se.

Avbokning

Vid avbokning senare än 23 februari 2017 debiteras
en avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning
senare än 3 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift exkl boende
Konferensavgift exkl boende för medlem

3 595 kr
2 995 kr

Boende (pris per person och natt, exkl moms)
* Clarion Grand Hotel, Stortorget 8-12
Enkelrum 			
1 350 kr
Del i dubbelrum
775 kr
* Elite Hotell Mollberg, Stortorget 18
Enkelrum			
1 590 kr
* Elite Marina Plaza, Kungstorget 6
1 590 kr
Enkelrum			
* Radisson Blu Hotel Metropol, Carl Krooks gata 16
Enkelrum			
1 090 kr
Del i dubbelrum		
625 kr
* Comfort Hotel Noveau, Gasverksgatan 11
900 kr
Enkelrum			
Del i dubbelrum		
550 kr

Ytterligare information lämnas av:
Anna Nilsson			
0921-629 29
Peter Hedström			
0910-73 57 42

Om du önskar boende väljer du hotell när du anmäler dig till
konferensen. Om ett alternativ saknas/inte är valbart innebär
det att hotellet är fullbokat. På anmälningssidan hittar du en
karta över var hotellen finns i förhållande till konferenslokalen.

eller maila till info@busforeningen.se
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