
TEMA: EKONOMIN OCH PANDEMIN

27 - 28 april, Scandic Infracity, Upplands Väsby

dagarna 



Ekonomin och pandemin

Praktisk information

Ett år utan BUS-konferens, men nu är vi redo att träffas igen. Vi har under två års tid
levt med en pågående pandemi, vilket har gjort att vi har blivit mer isolerade inom
hemmets fyra väggar och spenderat mer tid uppkopplade i den digitala världen. Ett
förändrat levnadssätt har för vissa lett till att ekonomin har förbättrats, men för andra
har den försämrats.  

Vi har fått tänka om och tänka nytt. Det digitaliserade samhället har medfört nya
möjligheter men också svårigheter och risken att bli utsatt för bedrägerier har ökat. 
Mot bakgrund av detta har vi valt att bland annat ha med ämnen som ekonomiskt våld
och romansbedrägerier. Konsumentverket och Kronofogden kommer självklart att
medverka under konferensen och ge oss senaste nytt från sina verksamheter. 
 
I en osäker ekonomisk tid som denna är budget- och skuldrådgivningen en viktig
funktion för den enskilda människan, och en samhällsaktör att räkna med. Därför är det
både angeläget och roligt att vi nu äntligen kan träffas och få påfyllnad med kunskaper
som vi har nytta av i vår yrkesvardag. Hoppas vi ses i Upplands Väsby! 

Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och skuld-
rådgivare äger rum på Scandic Infra City,
Upplands Väsby, 27 - 28 april 2022.

Deltagare
Konferensen vänder sig till budget- och skuld-
rådgivare, chefer och politiker i kommunerna.
Konferensen vänder sig även till rikspolitiker,
organisationsföreträdare och myndigheter.

Anmälan
Anmälan görs på www.busforeningen.se. 
Sista anmälningsdag är 10 februari 2022. 
För frågor gällande din anmälan kontakta
Commee AB på 070-342 21 38 alt
stefan@commee.se.

Avbokning
Vid avbokning senare än 10 februari 2022
debiteras en avgift på 75% av konferens-
avgiften. Vid avbokning senare än 19 april
debiteras 100% av konferensavgiften.

Kostnader (exkl moms)
Konferensavgift                                 3 795 kr
(exkl boende)

Konferensavgift för medlem            3 095 kr
(exkl boende)

Boende 
(pris per person och natt, exkl moms)

Scandic InfraCity, Kanalvägen 10
Enkelrum 1 580 kr
Del i dubbelrum 925 kr

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella
ändringar, samt följer de restriktioner som
gäller vid genomförandetillfället.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av:
Åsa Lövfenhaft, 0584-47 32 11
Marita Stureson, 0435-285 51
eller maila till info@busforeningen.se


