INBJUDAN TILL AVSLUTSKONFERENS

Fördjupad samverkan
mot överskuldsättning
Det är hög tid att sammanfatta resultatet av tre års fördjupad samverkan
mot överskuldsättning. Detta kommer att ske i form av en avslutskonferens,
där du är hjärtligt välkommen att närvara.

Om konferensen

Var och när?

Syftet med konferensen är att skapa en förståelse för
vad det innebär att leva med ekonomisk stress och
skuldproblem samt vikten av att nå ut med stöd i ett
tidigt skede. Skuldproblem påverkar hälsan och dålig
hälsa kan också leda till skuldproblem. Det kan även
vara en bakomliggande orsak till att rehabilitering av
enskilda försvåras.

Datum Torsdag 16 maj 2019

Målgrupp för konferensen är myndigheter och
organisationer som direkt eller indirekt kan bidra
till att personer med skuldproblem kan få hjälp att
få ordning på sin ekonomiska situation. Du kommer
att få lyssna på några forskare, goda exempel och
andra intressanta korta föredrag som på olika sätt
kommer att belysa samhällsproblematiken kring
överskuldsättning och förslag på hur man kan jobba
med lösningar.

Anmäl dig här!

Antalet deltagare är begränsat och vi eftersträvar
en bred blandning av aktörer. Vi ber därför om ditt
svar oavsett om du kommer eller inte. Konferensen
kommer att filmas för att ge fler möjlighet att ta del
av dagen. Den direktsänds och kommer även att
vara tillgänglig i efterhand via länk.

Tid

09:15–16:30
Start med kaffe och smörgås från kl. 8:30

Plats

Nalen, Stockholm. Se även www.nalen.com

Konferensen är kostnadsfri.

Vi behöver ditt svar senast den 22 mars.
Du svarar genom länken i mailet.
Endast personliga inbjudningar har skickats ut.
Genom att svara på anmälningsformuläret kan du:
•

Anmäla ditt deltagande

•

Anmäla att inbjudan ska skickas till en
annan person i din organisation istället.

•

Anmäla att du endast vill ha tillgång
till filminspelningen.

•

Anmäla att du inte kommer.

Frågor?
Maria Lindstedt
maria.lindstedt@konsumentverket.se
054-19 40 74
Program, se nästa sida.

Program
08:30–09:15

Samling med kaffe och smörgås

09:15–10:00

Inledning – presentation av dagen

10:00–11:00

Behovet av stöd? Forskare ger sin bild
Vi kommer att få lyssna på Torbjörn Hjort, Eva Mörk och Davor Vuleta berätta
om sina expertområden inom ekonomisk utsatthet, barn i ekonomiskt utsatta
familjer och migranters skuldsättning.

11:00–11:20

PAUS

11:20–12:30

Vad kan vi göra?
Presentation av budget- och skuldrådgivare, verktyg för lokal samverkan och
behovet av utbildningsinsatser.

12:30–13:30

LUNCH

13:30–14:00

Vilka aktörer är viktiga?
Paneldiskussion med deltagare från samverkansrådet för budget- och
skuldfrågor.

14:00–15:00

Framgångsfaktorer – goda exempel
Ett flertal olika aktörer presenterar hur de på ett framgångsrikt sätt arbetat
med samverkan mot överskuldsättning.

15:00–15:30

FIKA

15:30–16:15

Vad är vårt nästa steg?
Vad händer efter projektets slut och vilka åtgärder kommer vi att lyfta
i vår avslutsrapportering till regeringen.

16:15–16:30

Avslutning

