
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

} Krets 2, Södermanland & Östergötland 

Ekonomen och etiken – vågar vi påtala 
felen?  
-4:e juni, Arbetets museum, Norrköping  

Välkommen till inspirationsträff kopplat till ekonomen och etiken.  

Att bekämpa och förebygga korruption och andra oegentligheter i kommuner och 
landsting/regioner handlar inte enbart om att producera en policy mot korruption och 
möjligtvis en utbildning för personal och leverantörer. För att säkerställa ett etiskt 
handlande i den egna organisationen krävs också ett aktivt arbete i organisationens 
tjänstemanna- och politiska ledning.  

 

Det är ledarna som till stor del avgör vilken kultur som ska finnas i organisationen och hur 
man som anställd ska agera. Hur man kan arbeta med dessa frågor kommer att tas upp 
under dagen. 

 

Som ekonomer hanterar vi skattebetalanas, medborgarnas resurser. Det innebär att vi 
ansvarar för att resurser används effektivt och att vi har ett professionellt förhållningssätt 
till etik. På KEF:s hemsida kan du läsa om föreningens yrkesetiska kod, 
https://www.kef.se/om-kef/yrkesetisk-kodex/ .  

 

Förutom ovanstående kommer vi även att genomföra sedvanliga årsmötesförhandlingar 
inkl val till ny kretsstyrelse. 

 
Välkomna! 



 
 

 
 

 

 

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

 

Detaljprogram  

Tisdag 4/6 

09.30 Kaffe/te och smörgås 

10.00-11.30 
Två pass med 
paus 

God sed i näringsliv och samhälle och specifikt att motverka 
korruption och användandet av mutor.  
Natali redogör för IMM:s verksamhet och om vilket stöd IMM kan bidra med i 
det förebyggande arbetet mot korruption. Därutöver ges en översikt över 
”svensk korruption” – vad är det egentligen och varför är den så viktig att 
motverka? Särskild tonvikt kommer att läggas på vilka risker som finns på 
kommunal nivå ur aspekten korruption och mutor. Natali kommer också att ge 
en översikt över brottsbalkens regler rörande mutbrott och genom konkreta 
exempel diskutera gränsdragningen mellan det lagliga och det olagliga 
området.   
Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM) 

11.30-12.00 Årsmöte 

12.00–13.00 Lunch 

13.00-13.50 I Sverige utreds cirka 100-150 mutbrott om året. Kommuner har en ökad risk 
för korruption pga att man ansvarar för så många olika verksamhetsområden. 
Riskerna finns främst vid upphandling eller att någon försöker påverka 
beslutsfattare med att erbjuda otillbörliga belöningar. 
Thomas Palmberg kommer att berätta om; 
 
•Nationella anti-korruptionsgruppens arbete 
•Korruption skadar förtroendet 
• Riskområden för korruption 
• Olika typer av korruption 
• Otillåten påverkan 
• Hur skyddar man sin organisation mot korruption? 
Thomas Palmberg, polisintendent på Polisens nationella 
operativa avdelning, Anti-Korruptionsgruppen 
 

14.00-14.30 Information från KEF om aktuella aktiviteter 
Kella Norlander, KEF 

14.30-15.30 
inkl redovisning 

Gruppdiskussioner inkl fika  
-Baserat på föreläsningar vi lyssnat på har vi gruppdiskussioner som tar upp 
problem, möjligheter och skyldigheter kopplat till dagens ämne och ditt arbete. 
Redovisas därefter av respektive grupp. 

15.30-16.00 Återsamling och redovisning av gruppdiskussionerna. 
Tack för idag! 



 
 

 
 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Seminariet hålls i Norrköping på Arbetets museum, 
Alvarummet våning 6. Vi startar den 4:e juni kl 09.30 
med fika och avslutar kl. 16.00.  

Kostnad    

Medlem  450:-  

Icke medlem  950:-  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader 
faktureras. Resa och logi bokas och betalas av deltagarna 
själva.  
Kursavgiften inkluderar lunch.  

Bli medlem Du tjänar på att bli medlem. Kostar endast 350:-/år. Alltid 
rabatterade priser. Anmäl dig på föreningens hemsida 
www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 25/5 2019.  
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.  

Förfrågning Kursadministrativa frågor 
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 
medlem@kef.se 
 
Frågor om inspirationsträffen 
Kella Norlander, 070-233 54 80 
kella.norlander@kef.se 
 
 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail. Du får 
även i samband med din anmälan direkt en bekräftelse på 
att anmälan tagits emot.	

 


