
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Till dig som är medlem i KEF och till dina kollegor som är intresserade av att bli medlem: 
 

Krets 6:  

Årsmöte och 
inspirationsföreläsning 

Örebro 27 april, kl. 11.30–16.30 

 
Välkommen till årsmöte för krets 6 samt inspirationsföreläsning med 
Roland Svensson, utbildningsledare på KEF! 

 

Inspirationsföreläsning med Roland Svensson kl. 13.30: 

 

Vi har kommit till ett tydligt vägskäl där ekonomer, precis som Alice i Underlandet, måste 

välja väg. Göran Lindsjö, AI-forskare verksam i USA, uttryckte det som att 

ekonomiavdelningar har två val, utvecklas eller skär ner! Vi på KEF ser att ekonomer, 

generellt sett, har en bred kompetens som inte alltid används fullt ut vilket är en 

förutsättning för att kunna ta ”utvecklingsvägen”.  

 

Frågan är hur ekonomerna kan bli bättre värdeskapare i framtiden och hur digitaliseringen i 

detta kan användas?  

 

• Framtidens roll - vad förväntas av mig och hur kan rollen komma att utvecklas 

framöver?  

 

• Den digitaliserade ekonomen –kort om KEF:s pågående projekt samt vilka svar 

som getts i undersökningen  

 

• Ekonomen som värdeskapare  

 

• Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för era kommuner?  

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Örebro, lokal vid Region Örebro län, plats meddelas efter anmälan. 

Lunch anordnas i anslutning.  

 

Vi startar kl. 11.30 med Årsmöte, lunch kl. 12.00, 

Inspirationsföreläsning med Roland Svensson kl. 13.30. Dagen 

avslutas kl. 16.30.  

Kostnad Deltagandet är avgiftsfritt.  

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 9 april. Antalet platser är 

begränsat. Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din 

plats till en kollega i stället! 

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Sigbrith Martinsson, ordförande krets 6, tel. 0554-191 36,  

e-post: sigbrith.martinsson@kil.se 

  

Kursadministrativa frågor: 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8.00-12.00) 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  

Medlem@kef.se 

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information 

skickas ut via mejl ca två veckor före kursstart. 
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