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Om konferensen
Ekonomichefsdagarna är en årligen återkommande  

mötesplats för dig som arbetar på ledande befattningar

inom ekonomiområdet i kommun, landsting eller  

region. Här får du möjlighet att lyssna på inspirerande  

föreläsare, bli uppdaterad med de senaste nyheterna 

inom ekonomiområdet och chans att nätverka med 

kollegor från hela landet. Vi delar även ut pris för Årets 

kommunalekonomiska examensarbete. 

Tema: Nutid- och framtidsspaning
Årets program tar för sig ordentligt av det som händer 

idag och sådant som kommer att påverkar oss i framti-

den. Digitalisering av den offentliga verksamheten har  

därför en betydande plats i årets program, där bland 

annat Myndigheten för digital förvaltning kommer att 

informera om sin verksamhet.

KEF partners:

Anna Eriksson
GD, Myndigheten för digital förvaltning

Urval av föreläsare:



09.30 - Registrering och välkomstkaffe

10.00  Ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting/ 
 regioner 
 Niclas Johansson, sektionschef SKL

11.00  Tillförlitligheten i räkenskapssammandraget 
 Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen

13.15  Digitalisering för digitaliseringens skull eller mot någon  
 förväntad nytta!

 Daniel Jafari, huvudförfattare till e-delegationens vägledning  
 i nyttorealisering 2.0.

14.15  Utvecklingen av den digitala förvaltningen
 Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital  

 förvaltning (DIGG)

16.00 ETT vårdinformationssystem – VGR investerar 2,1 miljarder
 Ragnar Lindblad, Programägare Framtidens vårdinformations-  

 miljö 

17.00 - Seminarieprogrammet avslutas

18.30 - Mingel

19.00 - Middag och underhållning

08.30  Rapport från KEF:s styrelse och kansli samt aktuella  
 händelser som berör vår verksamhet 

12.00 - Avslut med gemensam lunch

10.00  Bäst i världen 2025 – samordning för digitalisering krävs
 Sofie Zetterström, vice VD,  Inera

11.00  Transformationssamhället - Varför måste alla hålla på att  
           förändras hela tiden?

 Gustaf Josefsson Tadaa, kemist, jurist, biomedicinare,  
 ekonom och entreprenör

09.30 - Fika

11 januari 2019

Program

12.00 - Lunch

15.15 - Fika

10 januari 2019

15.45  Prisutdelning: Årets kommunalekonomiska examensarbete



PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

FRAM TILL 31/10        EFTER 31/10

MEDLEM        5 450:-   5 950:-

EJ MEDLEM               6 450:-   6 950:-

Kostnad

Plats & tid
Konferensen hålls 10–11 januari på Clarion Hotel 

Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35.  

Vi startar kl. 10.00 den 10 januari. Kaffe serveras 

från kl. 09.30.  

Gemensam middag serveras kl. 19.00. 

Konferensen avslutas den 11 januari kl. 12.00 

med gemensam lunch. 

Seminarieavgiften inkluderar fika och lunch samtliga 
dagar samt middag den 10/1. Gällande mervärdes-
skatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan
Anmälan görs på www.kef.se senast den 
30/11 2018. Anmälan är bindande. Om du 

får förhinder, överlåt din plats till en kollega 

i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in 

kursen vid för få anmälda deltagare. 

Konferensinnehåll

Kella Norlander 

Tel 070-233 54 80

kella.norlander@kef.se

Bli medlem
Ansök på föreningens hemsida 
www.kef.se

Logi

Eventuell logi bokar och betalar deltagaren 
själv, senast 9 december. Vi har reserverat ett 
antal rum på hotellet. Pris 1334 kr ex. moms. 
Bokningar görs via mejl: sales.sign@choice.se 
eller telefon: 08-676 98 20. 

Ange kod: GR010530, samt följande information: 
namn, datum, mobilnr, kreditkortsnummer 
samt giltighetsdatum för kortet. Kreditkorts-
informationen fungerar som garanti för bok-
ningen. 

Kontakt &
Förfrågningar 

Kursadministrativa frågor

Anne-Marie Westin 

Tel. 072-060 50 10

Eva Virtanen

Tel. 072-061 70 90

medlem@kef.se

Anmäl dig på www.kef.se/kurser


