
Välkommen till Tryggare ekonomi på äldre dar med Gilla din ekonomi och Finansinspektio-
nen. Kursen är kostnadsfri och innehåller bara fakta ingen försäljning. Den är anpassad  
för dig som möter andra seniorer och som vill sprida kunskap om privatekonomi via samtal, 
studiecirklar, utskick eller på annat sätt. För att kunna delta ska du vara medlem i PRO, RPG, 
SKPF eller SPF Seniorerna. 

Innehåll
Genom kursen får du en bred verktygslåda i privat-
ekonomi med kunskap om bland annat bostadstil-
lägg, garantipension, skatter, digitalisering, bank-
frågor, bedrägerier, skulder, privata försäkringar, 
konsumenträtt som garanti och reklamation samt 
juridik i vardagen, som arvsrätt och bodelning. 

Datum 
Två halvdagar den 28 och 29 mars kl. 8.30-12.00.

Kursmaterial 
Digitalt material skickas till dig cirka en vecka i  
förväg. Avsätt gärna tid att gå igenom materialet  
innan kursen. För fysiskt material – meddela oss 
senast 10 mars.

Digital kurs 
Via Zoom (du behöver internetåtkomst). Du väljer 
själv om du vill synas och höras. 

Länk till anmälan  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_K_6-hjaCQwy6zt27dYujMw

Anmäl dig senast den 27 mars 2023 (10 mars för  
fysiskt kursmaterial). OBS! För deltagande (och  
diplom) krävs närvaro de utsatta kurstiderna. 

Dag 1: 28 mars kl. 08.30 - 12.30
Kl. 08.30 Kursinformation Finansinspektionen
Kl. 08.50 Digitala verktyg för din ekonomi Swedbank 
Paus
Kl. 09.45 Bostadstillägg och pensionen Pensionsmyndigheten 
Paus
Kl. 10.25 Seniorekonomi - Bra att veta om skatt Min Pension
Paus
Kl. 11.15 Utgifter och skuld på äldre dar Kronofogden
Kl. 11.50 Konsumentinformation och verktyg  
Konsumentverket  
Kl. 12.30 Avslut

Dag 2: 29 mars kl. 08.30 - 12.00
Kl. 08.30 Välkomna! Finansinspektionen
Kl. 08.35 Vardagsjuridik SEB 
Paus
Kl. 09.35 Dina privata försäkringar Konsumenternas  
Försäkringsbyrå
Paus
Kl. 10.20 Vägledning inom bank och finans Konsumenternas
Bank- och finansbyrå
Paus
Kl. 11.05 Investeringsbedrägerier Finansinspektionen
Kl. 11.35 Gruppdiskussion Finansinspektionen
Kl. 12.00 Avslut

Schema

Frågor?
Kontakta Sofia Tyréus - Finansinspektionen
sofia.tyreus@fi.se 

Digital kurs om privatekonomi
- För dig som vill sprida kunskap
Tryggare ekonomi på äldre dar (del 1)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_K_6-hjaCQwy6zt27dYujMw

