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Reglemente för omvärldsnämnden 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Nämndens uppgifter 
Verksamhetsområde 
1 §  Nämnden har ett koncernuppdrag. Koncernuppdraget innebär att 
verksamheten ska bedrivas med ett helhetsperspektiv över hela koncernens 
verksamhet och med förståelse för andra verksamheter inom koncernen. Vid 
ekonomiska avvägningar och bedömningar ska hänsyn tas till påverkan för hela 
koncernens budget och påverkan för karlstadsbon. 
Nämnden är huvudansvarig för arbetet med de internationella frågorna. 
Nämnden ska verka för ett omvärldsinriktat arbetssätt där nationell och 
internationell samverkan stimuleras, för att utveckla den kommunala 
verksamheten. Nämnden ansvarar för att initiera inriktningsdiskussioner i 
kommunfullmäktige, utarbeta horisontella mål, föreslå strategier för det 
internationella arbetet samt följa upp resultaten.  
2 §  Nämnden svarar för förvaltningsövergripande representation i samverkan 
med övriga nämnder och styrelser. Nämnden är medaljdelegation, har ansvaret 
för genomförandet av Svenska Flaggans dag samt ansvarar för kommunens 
representationsvåning (Almengården). 
3 §  Övriga nämnder ska arbeta med internationella frågor och kontakter som 
en integrerad del av sina verksamheter och inom de ramar de förfogar över. De 
ansvarar således för förvaltningsanknuten representation som en del av den 
egna verksamheten. 
4 §  Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 
-  personalmyndighet; 
- ansvarig för arbetet med att effektivisera verksamheten och tillhörande  
       administration 
-  ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 
 tillämpliga delar; 
-  ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 
Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning 
5 §  Nämnden ska inom verksamhetsområdet 
-  underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

 
Delegering från kommunfullmäktige 
6 §   Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och 
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ärenden rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
7 §  Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning 
och frekvens styrs av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige genom 
särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till 
kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de 
anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. 

 
Nämndens arbetsformer 
Sammansättning 
8 §  Nämnden består av sju ledamöter, som utgörs av kommunfullmäktiges 
presidie (ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande) samt 
kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande samt därutöver  
ytterligare två representanter som väljs av kommunfullmäktige. Inga ersättare 
ska utses. Av nämndens ledamöter är en ordförande och en vice ordförande. 

 
Ersättare för ordföranden 
9 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan le-
damot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör 
som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Kallelse 
10 §  Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sam-
manträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bi-
fogas kallelsen. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Närvarorätt 
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11 §  Kommundirektören får närvara och delta i överläggningarna men inte i 
besluten vid sammanträden i nämnden. 

 
Justering av protokoll 
12 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Reservation 
13 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt, som har fastställts för justering av protokollet. 

 
Delgivning 
14 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den som nämnden 
bestämmer. 

 
Undertecknande av handlingar 
15 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden 
bestämmer. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
16 §  I fråga om kallelse, jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, 
protokollets innehåll, justering, anslag samt reservation gäller vad som är före-
skrivet för nämnden i kommunallagen och detta reglemente, varvid dock för 
kallelse ska gälla, att denna ska tillställas ledamot och annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdet. 
 
 

____________________ 
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