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Vi trodde nog alla på en ljusare framtid när vi väl var på väg ut ur pandemin.
Denna efterföljdes dock av en orolig tid i världen. Vi har ett pågående krig i
Europa och följderna av det påverkar allas vardag, även oss här i Sverige.
Högre matkostnader, dyrare el och drivmedel samt ökade räntekostnader kan
drabba den enskilde hårt, och det är den oro vi budget- och skuldrådgivare
möter i vårt dagliga arbete. 

Under konferensen kommer vi att få ta del av aktuell information från flera
myndigheter. Som vanligt deltar Konsumentverket och Kronofogden, men
även Finansinspektionen och Riksbanken finns med i programmet. Utöver det
får vi också ta del av Rädda Barnens arbete, och lära mer om bemötande.
Vi hoppas att dagarna ska bidra till ökad kunskap och förståelse för framtida
utmaningar.

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Eskilstuna!

BUS-föreningens styrelse

Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare äger
rum på Elite Stadshotellet i Eskilstuna, 26 – 27 april 2023.  
Konferensen vänder sig till budget- och skuldrådgivare,
chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vänder
sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare och
myndigheter. 

Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista
anmälningsdag är 12 februari 2023. För frågor gällande
din anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt.
stefan@commee.se

PRAKTISK INFORMATION

KONFERENSEN

ANMÄLAN
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Vid avbokning senare är 1 mars 2023 debiteras en avgift
på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning senare än 12
april 2023 debiteras 100% av konferensavgiften. 

PRAKTISK INFORMATION

KOSTNADER (EXKL MOMS)

ÖVRIGT

AVBOKNING

Konferensen

Konferensavgift (exkl boende) 3 795 kr
Konferensavgift för medlem (exkl boende) 3 195 kr

Boende

Pris per natt (exkl moms) från 1 395 kr
Flera hotellalternativ finns

Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar. 
Antalet deltagarplatser är begränsat.

Kontakta nedan vid ytterligare frågor:

Åsa Löfvenhaft, 070-234 04 40
Anna Claesson, 0271-576 05
Anna Huzell, 070-200 90 31

eller mejla till busdagar@busforeningen.se
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