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Fortbildningen “Trygga din ekonomiska framtid” är anpassad efter medlemmar inom 
RFS, och vänder sig till dig som är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, 
medförmyndare, biträdande övervakare eller besökare och utbildare på häkten och 
anstalter.

Utbildningen har ett brett innehåll inom privatekonomi, med fokus på att hjälpa 
andra att förebygga och att ta sig ur överskuldsättning, men även att kunna stötta i 
olika privatekonomiska frågor.

Kursen är kostnadsfri och genomförs som ett webbseminarium med kompletterande 
självstudier. Du behöver vara medlem i RFS för att få gå kursen. 

Syfte med fortbildningen:  
Utbildningen ska ge en ökad kunskap för att lättare stödja i olika frågor om privat-
ekonomi. Kursen ger verktyg så deltagare i sin tur kan guida andra till rätt instans. 

Kursinnehåll: 
Kursen ger baskunskap inom en rad ekonomiska områden, b.la. om att bygga upp 
en stabil ekonomi, hur vi kan påverka pensionen, försäkringar, konsumenträttigheter 
och vad som händer med ekonomin vid t.ex. 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.

 
 

Digital fortbildning i privatekonomi 
för dig som möter ekonomiskt utsatta

Inbjudan
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 När, var, hur? 

  Tid och datum: 

23 september, kl. 08.30-14.30 (incheckning kl. 8.15). 

  Plats: Digital kurs via Zoom.

Se fullständigt schema på nästa sida.

Din kurslitteratur:  
Materialet skickas kostnadsfritt till den adress du uppger vid anmälan, ca 
1-2 veckor i förväg, ange mobilnummer för sms-avi. Avsätt tid att läsa materialet 
innan kursen.  

OBS!  
För deltagande (och diplom) krävs närvaro de utsatta kurstiderna. 
Antal platser är begränsat, anmäl dig därför bara om du med säkerhet tänker närvara 
på kursen.

För att delta på den digitala kursen behöver du en dator med 
internetåtkomst. 
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Schema
Kl. 08.30. Syfte och mål med dagarna. Sofia Tyréus, Finansinspektionen 

Kl. 08.45. Privatekonomi – vad är det? Magnus Hjelmér, Ica Banken
 
Kl. 09.05 - 5 min paus
 
Kl. 09.10. Pensionspyramiden. Kristina Kamp, Min Pension 

Kl. 09.40 - 10 min paus
 
Kl. 09.55.  Långsiktigt sparade. Arturo Arques, Swedbank 
 
Kl. 10.20 - 5 min paus
 
Kl. 10.25. Bankfrågor och bedrägerier. Fredrik Pettersson, Konsumenternas Bank 
och Finansbyrå 

Kl. 10.55 - 10 min paus
 
Kl. 11.05 - 30 min. Dina privata försäkringar. Gabriella Hallberg, Konsumenternas 
Försäkringsbyrå 

Kl. 11.35 - 5 min paus

Kl. 11.40. Konsumentinformation och verktyg. Helena Olofsson / Helena Ljung-
berg, Konsumentverket 

Kl. 12.00 - 50 min Lunch 
 
Kl. 12.50. Summering Sofia Tyréus, Finansinspektionen 

Kl. 12.55. Bygg upp en stark ekonomi. Kim Jonsson, Kronofogden 

Kl. 13.35 - 10 min paus
 
Kl. 13.45. Familjens juridik. Susanne Eliasson, SEB
 
Kl. 14.25 - 10 min paus
 
Kl. 14.35. Gruppdiskussioner och avslut. Sofia Tyréus, Finansinspektionen
Avslut kl. 15.00.

Frågor: Varje pass är inklusive 4-5 minuters frågor
Anslut: Anslut i god tid, gärna 15 minuter innan utsatt tid. 


