
BUS-dagarna 2018
Tisdag 24 april - onsdag 25 april, 
Stadsteatern, Helsingborg 

TEMA: ”Människan & Systemen” 



   Helsingborg, Sveriges åtton-
de största kommun med 140 000 
invånare, är vårt mål för BUS-da-
garna 2018. Helsingborg är vackert 
belägen vid Öresunds smalaste del, 
endast 3 750 meter skiljer staden 
från Helsingör i Danmark. I och runt 
staden finns bland annat Fredriks-
dalsteatern och Sofiero slott. En 
mycket speciell aktivitet som man 
kan göra i Helsingborg är att ”tura”, 
d v s man åker färjan över sundet till 
Helsingör fram och tillbaka. Under 
konferensen finns det inte någon 
organiserad aktivitet inplanerad men 
ta gärna chansen att utforska vackra 
Helsingborg på egen hand.

   Detta år är konferensen förlagd till 
tisdag och onsdag 24 - 25 april, och 
merparten av tiden håller vi till på 
Helsingborgs Stadsteater. Lunchen 
serveras på Dunkers kulturhus, ca 
5 minuters promenad från teatern, 
och middagen avnjuter vi på vackra 
Parapeten i norra hamnen. Ni ser var 
alla lokaler och hotell är belägna på 
kartan som finns på anmälningssidan.
   Temat för årets BUS-dagar är 
”Människan & systemen”. Utgångs-
punkten är att få en bild av hur vi och 
våra klienter påverkas av olika sam-
hällssystem, hur systemen samverkar 
och vad vi kan göra för att få till en 
smidighet mellan systemen. Natur-

ligtvis kommer vi att få höra från 
skuldsaneringsteamen och se hur 
deras arbete har förändrats av den 
nya lag som kom i slutet av 2016. 
   Programmet är ännu inte helt klart, 
men redan nu finns det möjlighet att 
anmäla dig via www.busforeningen.
se. För 2018 års BUS-dagar upprepar vi 
förra årets specialerbjudande för med-
lemmar, som återigen erbjuds att delta i 
konferensen till ett rabatterat pris.
 
Varmt välkommen till Helsingborg och 
BUS-dagarna 2018!
Styrelsen
BUS-föreningen

Människan & systemen

Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare 
äger rum på Helsingborg Stadsteater 24 - 25 april 2018.

Deltagare
Konferensen vänder sig till budget- och skuldrådgivare, 
chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vän-
der sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare 
och myndigheter.

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmäl-
ningsdag är 23 februari 2017. För frågor gällande din 
anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt 
stefan@commee.se. 

Avbokning
Vid avbokning senare än 23 februari 2017 debiteras 
en avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning 
senare än 3 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Anna Nilsson   0921-629 29
Peter Hedström   0910-73 57 42

eller maila till info@busforeningen.se

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift exkl boende                         3 595 kr
Konferensavgift exkl boende för medlem     2 995 kr

Boende (pris per person och natt, exkl moms)
* Clarion Grand Hotel, Stortorget 8-12
    Enkelrum    1 350 kr
    Del i dubbelrum        775 kr
* Elite Hotell Mollberg, Stortorget 18
    Enkelrum   1 590 kr
* Elite Marina Plaza, Kungstorget 6
    Enkelrum   1 590 kr
* Radisson Blu Hotel Metropol, Carl Krooks gata 16
    Enkelrum   1 090 kr
    Del i dubbelrum     625 kr
 

* Comfort Hotel Noveau, Gasverksgatan 11
    Enkelrum      900 kr
    Del i dubbelrum     550 kr

Om du önskar boende väljer du hotell när du anmäler dig till 
konferensen. Om ett alternativ saknas/inte är valbart innebär 
det att hotellet är fullbokat. På anmälningssidan hittar du en 
karta över var hotellen finns i förhållande till konferensloka-
len.

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar. 

Praktisk information

Arrangör:
  

                             i samarbete med

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare 
i kommunal tjänst


