
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Etik – ett föredrag om 
grunderna 
Distanskurs 2020-05-29, kl. 10:00-11:30 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, 
bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Etikens roll i samhället kommer alltid att 
vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass 
diskuteras flera viktiga aspekter på etiken. 

Utbildningen behandlar bl.a.  

» Etik och Moral, vad är vad? 

  » Vad är korruption? 

  » Utmaningar och riskområden 

  » Vad kan göras för att förbättra kulturen? 

 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande 

erfarenhet som konsult och utbildare i ämnet under 15 års tid.  

Målgrupp 
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller 

ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer 

(skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till 

utbildningen. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt i Teams den 29 maj kl. 10:00-11:30. 

Information om detta skickas ut till deltagarna innan kursen. 

Kostnad 
Medlem  895:-  

Icke medlem  1 195:-  

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälnings- och avbokningsregler 

Anmälan görs på www.kef.se senast den 27 maj. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/ändringar 

ska ske skriftligen till medlem@kef.se 

 

Anmälan avser en person per sändning. Spridning av 

länken är ej tillåtet! 

 

Förutsättningar för distansutbildning/teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med 

internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändig. Det kommer finnas 

möjlighet att ställa frågor till kursledaren i samband med 

utbildningen. 

 

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 en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas 

senast två dagar innan kursstart.  
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