Digital fortbildning i privatekonomi för dig
som möter ekonomiskt utsatta
En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla.
Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer som behöver stöd
i olika privatekonomiska frågor och personer i ekonomisk utsatthet.
Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" är anpassad efter Budget- och
skuldrådgivares förutsättningar men Konsumentvägledare är också välkomna! Kursen
har ett brett innehåll inom privatekonomi.
Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier.
När: Den 9 februari 2021 kl. 08.30-14.00 (incheckning kl. 8.15)
Digital kurs: Via Zoom, du behöver en dator med internet.
Din kurslitteratur: Materialet skickas kostnadsfritt till dig cirka två veckor i förväg. Avsätt gärna tid
att läsa materialet innan kursen.
Anmäl dig senast den 20 januari via länken:
https://zoom.us/webinar/register/WN_DXXVn2cQQfyP4l8HX3Zn0w
När du anmäler dig, ange den adress du vill ha materialet skickat till.
OBS! För deltagande (och diplom) krävs närvaro de utsatta kurstiderna.
Syfte: Fortbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja människor i olika frågor om
privatekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans.
Målgrupp: Budget och skuldrådgivare och Konsumentvägledare (som inte gått kursen tidigare).
Har du gått kursen tidigare? Du får gärna lyssna på kursen igen, det är samma innehåll. Ange i
anmälan att du tidigare gått kursen då vi inte har möjlighet att ge dig nytt tryckt material.
Kursinnehåll: Kursen ger baskunskap inom en rad ekonomiska områden om bland annat att bygga
upp en stabil ekonomi, hur vi kan påverka pensionen, försäkringar, konsumenträttigheter och även
vad som händer med ekonomin vid t.ex. skilsmässa, separation, dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet
eller skuldsanering.
Medverkande: Finansinspektionen samordnar utbildningen och agerar garant för att bara fakta
och ingen försäljning förekommer. Kursen är ett samarbete mellan myndigheter och företag
under namnet Gilla Din Ekonomi.
Kontaktperson: Sofia Tyréus, Finansinspektionen, sofia.tyreus@fi.se

Trygga din ekonomiska framtid
För att delta på den digitala kursen behöver du en dator med internetåtkomst.
Materialet skickas till dig cirka två veckor i förväg. Läs gärna detta innan kursen.

Schema digital kurs
Kursdag webbseminarium: Den 9 februari kl. 8.30–14.00
Incheckning kl. 8.15. Kursstart kl. 8.30
15 min. Syfte och mål med dagen Sofia Tyréus, Finansinspektionen
20 min. Bättre balans i ditt sparande Johanna Kull, Avanza
20 min. Fonder och Fondsparande Fredrik Hård, Fondbolagens förening
10 min paus
20 min. Allmän pension Marcus Lindenius, Pensionsmyndigheten
25 min. Helhetsgrepp pensionen och tjänstepension Kristina Kamp, Min pension
5 min paus
25 min. Gruppdiskussioner
20 min. Dina privata försäkringar Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå
5 min. Ersättningskollen Sofia Tyréus, Finansinspektionen
5 min paus
25 min. Familjens juridik Susanne Eliasson, SEB
45 min lunch (kl. 11.45–12.30)
25 min. Vägledning om bank och finans Fredrik Pettersson, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
15 min. Investeringsbedrägerier Mikael Sandahl. Finansinspektionen
5 min paus
20 min. Att spara långsiktigt Arturo Arques, Swedbank
15 min. Gruppdiskussioner
10 min. Hur jag kan gå vidare Sofia Tyréus, Finansinspektionen
Avslut kl. 14.00

Snabbguide för Zoom
För bästa funktionalitet öppna länken i webbläsare Chrome eller liknande, inte Internet Explorer.
Deltagare kommer enbart höras i mikrofonen och synas i bild (om du vill) under
gruppdiskussionerna. Under passen är det bara de som föreläser som kommer att synas och höras.
Vill du ställa en fråga – skriv gärna i chatten.
Koppla gärna upp dig lite innan kursen börjar från kl. 8.15. Kursen spelas inte in.
Så här kopplar du upp dig på kursen
1. En till två dagar innan kursen får du ett mejl av med en länk till kursen.
2. Klicka på länken för att ansluta till kursen (öppnas inte webbläsaren när du trycker på länken, håll
ner CTRL och klicka på den igen).
3. I webbläsaren som öppnas, skriv in ditt namn och bocka sedan i ”I’m not a robot”.
4. Klicka på ”I Agree” för att fortsätta.
5. Klicka på ”Join Audio by Computer” för att delta och kunna lyssna på de som talar.

