
Inbjudan till webbinarium 
Så kan du stödja ekonomiskt  
utsatta barnfamiljer

När familjen har ekonomiska svårigheter påverkas barns liv och mående. Bristen på pengar är 
ständigt närvarande och det kan till exempel vara svårt för barnen att delta i fritidsaktiviteter. 
Det är därför viktigt att ställa frågor till föräldrarna om privatekonomi och att kunna erbjuda 
stöd. En del vuxna undanhåller ekonomiska problem i ett försök att skydda barn från oro, men 
barn förstår ofta mer av vad som händer än vad vuxna tror. 

Upplägg
I webbinariet får du bland annat ta del av er-
farenheter från Härnösands kommun, som 
genom samverkan med andra har effektiviserat 
sitt arbete med att stödja familjer i ekonomisk 
utsatthet. Du får även konkreta tips samt verktyg 
som du kan ha nytta av när du möter enskilda 
som behöver hjälp med att få ordning på sin 
vardagsekonomi.

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om 
vikten av att prata vardagsekonomi med föräld-
rar, så att familjer som har eller riskerar att få 
problem med skulder kan få hjälp. I slutänden är 
målet att öka kunskapen om det stöd som ges via 
den kommunala budget- och skuldrådgivningen 
och att öka barnhälsan genom att minska anta-
let barnfamiljer som lever i ekonomisk stress i 
Sverige.

Var och när
Livesändning via Teams den 18 november kl. 
10:30-11:45. Webbinariet spelas in och kommer 

även att finnas tillgängligt i efterhand på Konsu-
mentverkets webbplats.

Målgrupp
Webbinariet riktar sig i första hand till dig som 
i din yrkesroll möter familjer med barn; barn-
hälsovården, kuratorer, familjerådgivning, soci-
altjänst, budget- och skuldrådgivning, diakoner, 
öppna förskolan, familjecentraler, skolhälsan 
med flera. Även andra intresserade är välkomna 
att delta. 

Anmälan
Du anmäler dig senast den 16 november. I 
anmälan anger du om du vill delta live den 18 
november eller om du vill ta del av en inspelning 
i efterhand. Länk till livesändningen kommer att 
skickas ut någon dag i förväg. För er som vill 
titta i efterhand skickas en länk till inspelningen 
dagen efter sändning.

Länk till anmälan (Microsoft forms)

Foto: Johner

18 nov 
kl 10:30

https://forms.office.com/r/pNt6tPECER


Program
Inledning

Maria Lindstedt, Konsumentverket

Barn och ungdomar i familjer med ekonomiskt 
bistånd – Socialstyrelsen ger en bakgrund om 
barn i hushåll med ekonomiskt bistånd och om 

hur barnrättsperspektivet berörs i 
deras kunskapsstöd inom ekonomiskt 
bistånd.

Samira Aqil och Anna-Karin Sandén, 
utredare inom ekonomiskt bistånd, 
Socialstyrelsen.

Förebyggande arbete för att bryta mönster för 
ekonomiskt utsatta barn – Framgångsfaktorer 

för att samverka lokalt och nå ut med 
stöd. 

Solbritt Höglund, enhetschef och  
Elin Hansson Lööw, budget- och 
skuldrådgivare, Socialtjänsten,  
Individ och familjeomsorg  
Härnösands kommun.

Digital guide för dig med ekonomisk oro – Verk-
tyg för att ge stöd till enskilda och hjälp för 
samhällsaktörer.

Linda Lindström, processledare  
Samordningsförbundet Helsingborg  
Budget och skuldrådgivare  
i Helsingborgs kommun 

Våga ställa frågor om privatekonomi – Vikten 
av göra en budget och det stöd som finns för att 
göra en budget.

Margareta Lindberg, sakkunnig inom 
budget- och skuldfrågor,  
Konsumentverket.

Mer info
Missade du vårens webbinarie på temat ”Före-
bygga ekonomiska problem hos barnfamiljer”? 
Ingen fara - du kan se på vår inspelning.

Webbinarium: Ekonomisk utsatthet (23 maj)

Konsumentverket har i uppdrag att identifie-
ra och stödja olika samhällsaktörer som har 
förutsättningar att hjälpa konsumenter i sär-
skilt behov av stöd. Syftet är att stötta dessa 
konsumenter så att de bättre kan hantera sin 
privatekonomi och tillvarata sina intressen i 
samband med köp.

Bakgrund

Hör av dig till Maria Lindstedt: 
054-19 40 74 
maria.lindstedt@konsumentverket.se

Frågor

https://streamio.com/api/v1/videos/628b77ed6f8d8d59b9000003/public_show?player_id=5118c15711581e6fd5008581&link=true
mailto:maria.lindstedt@konsumentverket.se 

