
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Etik för kommunalekonomer 
 

Distansutbildning 2020-10-20 

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen 
kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten. 
Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad 
kommunalekonom. 

 Följande delar kommer att ingå: 

• KEF:s yrkesetiska kodex  

• Presentation av KEF:s etikstudie  

• Etiska frågor för kommunalekonomer, uppgift  

• Etik –frågor, problem och positioner. 

• Etik och moralism –hur tolkar vi vårt samhällsläge? 

• Gamla och nya etiska ideal, och gamla och nya ”dödssynder”. 

• Vad menas med ”svenska värderingar”?  

• Värdegrund för offentliganställda. 

Föreläsare 

Föreläsare är Egon Rommedahl utbildad teolog, legitimerad psykoterapeut och 
handledare. Egon har skrivit ett antal böcker främst i ämnet etik och bemötande. Roland 
Svensson, Kef, har arbetat mycket med konsekvenserna av bristande moral såsom 
korruption och skrivit ett antal böcker om riskanalys och kontroll inom offentlig sektor. 

Målgrupp 
Kursen riktar sig i första hand till dig kommunalekonomer, ekonomichefer, controllers, 

budgetchefer, finanschefer och verksamhetsekonomer. 

Detaljprogram 

20 oktober 

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att 
bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

10.00 • Inledning 

• KEF:s yrkesetiska kodex  

• Presentation av KEF:s 
etikstudie  

• Etiska frågor för 
kommunalekonomer, uppgift  
 
 

• Etik –frågor, problem och 
positioner. 

• Etik och moralism –hur tolkar 
vi vårt samhällsläge? 

• Gamla och nya etiska ideal, och 
gamla och nya ”dödssynder”. 

• Vad menas med ”svenska 
värderingar”?  

• Värdegrund för 
offentliganställda. 

Roland Svensson 

 

 

 

 

 

 

Egon Rommedahl 

 

12.00 Lunch  

13.00 Forts. från fm Egon Rommedahl 

 

14.30 Kaffe  

15.00-  

16.00 

Forts 

Avslutning 

 

Egon Rommedahl 

Roland Svensson Kef 

 

  

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs på distans. Vi startar den 20 oktober kl. 10.00 och 

håller på till kl. 16.00.  

Kostnad 
 Fram till 20/8 Efter 20/8 

Medlem  3 200:- 4 200:- 

Icke medlem  4 200:- 5 200:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 18 september.  

Antalet platser är begränsat. 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. 

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12) 

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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