
D I G I TA L

Tryggare ekonomi på äldre dar  
Kursen Tryggare ekonomi på äldre dar har genomförts sen 2013. 
Tillsammans med andra pensionärsorganisationer har PRO sedan dess 
utbildat ett stort antal certifierade informatörer inom privatekonomi. Nu är 
det dags att hitta nya intresserade informatörer till nästa kurs som genomförs digitalt 
och under en dag.

Vi söker dig som vill bli vidareinformatörer. Du får en kostnadsfri och digital utbildning 
med föreläsningar från expertmyndigheter. Dessutom får du en pärm med tryckt mate-
rial hemskickad före kursen. Som vidareinformatör förväntas du i din tur utbilda med-
lemmar, i förening och distrikt, genom informationsträffar eller studiecirklar med stöd 
och hjälp av material från kursen. Du bör vara intresserad av att lära dig mer om privat-
ekonomi och tycka att det är roligt att lära ut och hjälpa andra. 

PRO har tillgång till ett begränsat antal platser. Vid stort intresse görs ett urval av PRO 
Riks. Tänk på att inte anmäla dig om du är osäker på om du kommer att kunna delta. 
Förra gången var det flera sena avhopp vilket innebar att andra intresserade inte fick 
plats. Materialet ska skickas tillbaka om man inte deltar på kursen.

Dag & tid:  tisdag 13 april kl. 08.30-14.30

Anmälan:   Anmäl dig senast 13 mars genom att klicka på denna länk

Kontaktperson:  Eva Risberg, eva.risberg@pro.se och  
   Ola Nilsson, ola.nilsson@pro.se

Välkommen!

13 
april
2021

Kursen samordnas av Finans- 
inspektionen i samarbete med  
Gilla Din Ekonomi – ett nätverk  
av myndigheter, organisationer  
och företag som samarbetar  
runt privatekonomisk folkbildning  
och utbildar i privatekonomi. 

ANMÄLAN TILL DIGITAL CENTRAL KURS

Så här går en digital  
webbträff till:

För att följa föreläsningarna under 
kursen behöver du en uppkopplad 
dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
En mer detaljerad instruktion om 
hur du ansluter dig och deltar 
skickas ut några dagar före mötet.



 

 

 
 

Välkommen på digital kurs om privatekonomi  
- För dig som vill sprida kunskap! 

Kursen Tryggare ekonomi på äldre dar 

När livet förändras kan vi behöva fylla på med kunskap. Kursen 
"Tryggare ekonomi på äldre dar" är en kostnadsfri digital kurs 
med syfte att stärka seniorers kunskaper i privatekonomi. 
Kursen samordnas av Finansinspektionen och är ett 
samarbete mellan myndigheter och företag under 
namnet Gilla Din Ekonomi.  
Tiden som pensionär kan bli lång. Digitalisering med 
annat driver det privatekonomiska området i nya 
färdriktningar, som alla aktiva konsumenter, har 
seniorer ett behov av att fylla på med ny kunskap som 
krävs för att ta medvetna beslut. 

Kursinnehåll  
Med anledning av coronaviruset genomförs kursen digitalt.  

• Pension – val och påverkan efter pensionering, bostadstillägg och garantipension.  
• Skatt – bland annat om skattereduktion. 
• Digitalisering – internetbank och digitala tjänster för privatekonomin.  
• Bank och finans – vägledning, sparande, bedrägerier och investeringsbedrägerier. 
• Fondsparande – olika val vid fondsparande. 
• Skuld – Utgifter och skuldfällan. 
• Konsumenträttigheter – garanti, reklamation, ångerrätt m.m.. 
• Försäkringar – nödvändiga försäkringar, över- och underförsäkrad, rättigheter etc. 
• Familjens juridik – juridik i vardagen, arvsrätt, bodelning, sambo, gift etc.  

Förväntningar efter genomförd kurs 
Vi utbildar representanter från Sveriges största seniorförbund. Deltagarna förväntas i sin tur 
sprida kunskaperna vidare till andra seniorer via t.ex. studiecirklar. Deltagarna blir inte 
rådgivare utan får verktyg för att i sin tur kunna peka på var oberoende information finns. 

OBS! För att delta på kursen krävs närvaro på all schemalagd kurstid.  

Medverkande  
Finansinspektionen modererar utbildningen och agerar garant för att bara fakta och 
ingen försäljning förekommer. Föreläsarna är experter inom sina områden och 
kommer från olika företag och myndigheter.  



 

 

 
Tryggare ekonomi på äldre dar 
En bred verktygslåda i privatekonomi för medlemmar från PRO, RPG, SKPF och 
SPF Seniorerna. Utbildade seniorer sprider i sin tur kunskapen vidare. 
När: Den 13 april 2021  
Var: Du får en länk till verktyget Zoom vid anmälan, anslut via din webbläsare.  
Material: Tillhörande kursmaterial postas innan kursen. Läs gärna detta innan. 
Dator: För att delta på kursen behöver du tillgång till en dator med internet.  
 

Schema: 13 april kl. 08.30 – 14.30 

Start: kl. 08.30 

15 min. Syfte och mål med dagarna Sofia Tyréus, Finansinspektionen 
20 min. Digitala verktyg för din ekonomi Ulrica Sjöving, Swedbank 
5 min. Paus  

20 min. Pensionen Marcus Lindenius, Pensionsmyndigheten  
25 min. Fonder och fondsparande Fredrik Hård, Fondbolagens förening 
10 min. Paus  

25 min. Vägledning om bank och finans Fredrik Pettersson, Konsumenternas 
Bank- och Finansbyrå 
15 min. Investeringsbedrägerier Mikael Sandahl, Finansinspektionen  
5 min. Paus 

25 min. Seniorekonomi med Skatteverket Åsa Hansson Skatteverket 
20 min. Dina privata försäkringar Gabriella Hallberg, Konsumenternas 
Försäkringsbyrå 
15 min Övning – gruppdiskussion om 3-4 personer 
45 min. Lunch (kl. 11.50–12.35) 

5 min. Genomgång Sofia Tyréus, Finansinspektionen  
20 min. Konsumentinformation och verktyg Helena Ljungberg, 
Konsumentverket  
25 min. Utgifter och skuld på äldre dar Kim Jonsson, Kronofogden  
5 min. Paus  

35 min. Vardagsjuridik Susanne Eliasson, SEB  
10 min. Att leda en studiecirkel Arbenita Aliu, ABF  
15 min. Hur jag kan gå vidare Sofia Tyréus, Finansinspektionen  

Avslut: kl. 14.30 



 

 

Snabbguide för Zoom 
För bästa funktionalitet öppna länken i valfri webbläsare men helst inte Internet Explorer. Du deltar 
som åhörare vilket betyder att du inte syns i bild eller hörs i mikrofonen, förutom under 
gruppdiskussionen med 3-4 personer. Vill du ställa en fråga – skriv gärna i chatten. Koppla gärna upp 
dig innan kursen börjar, det går att ansluta till kursen från kl. 08.00.  

Så här kopplar du upp dig på kursen  

1. Efter du anmält dig till kursen får du en länk och kod från ditt seniorförbund. Öppna länken. 
2. Ange för- och efternamn, e-post och förbund. Då kan vi se vilka som deltagit, uppgifterna 

raderas så fort diplomen mejlats till deltagare, bocka sedan i ”I’m not a robot”.  

 
 

3. Tryck på texten ”launch meeting” (markerat gult). 

 

4. Tryck på texten ”join from your browser” (markerat gult). Då kommer då att anslutas.  

  

5. Klicka på ”Join Audio by Computer” för att delta och kunna lyssna på de som talar.  

 
Det går också bra att testa stegen innan kursdagen om du vill.  


