
UTBILDNING FÖR DIG  
SOM ÄR FÖRTROENDEVALD
I KARLSTADS KOMMUN 



I samband med en ny mandatperiod erbjuder 
kommunen ett utbildningspaket till dig som 
förtroendevald. Det består av flera utbildningsdagar 
och du kan läsa om innehållet i programmet. Nytt 
för den här mandatperioden är en riktad utbildning  
i möteshantering för dig med ordförandeuppdrag.

Utbildningsdagar

23 januari klockan 13.00–15.30 
För dig med ordförandeuppdrag

31 januari klockan 8.30–16.45 
Gemensam introduktionsdag för alla

2 februari klockan 8.30–16.45  
För dig med uppdrag i fullmäktige, nämnd, förbund

28 mars klockan 8.30–15.00 
För dig med uppdrag i bolag

29 mars klockan 8.30–16.45  
För dig med uppdrag i bolag

Anmälan
Gå in på karlstad.se/fortroendevald och  
anmäl dig senast 15 januari. Ange vilka dagar  
du deltar och om du har särskilda önskemål  
kring specialkost.  

Plats 
Utbildningen den 23 januari för dig med ord- 
förandeuppdrag kommer att hållas i Samhälls-
byggnadshuset, fika ingår. Övriga utbildningar 
kommer att hållas på Karlstad CCC, Tage  
Erlandergatan 8 i Karlstad. Information  
om lokal finns på skärmar i entrén. Lunch  
och fika ingår.

Ersättning för deltagande
När du deltar i utbildning får du ersättning  
enligt de villkor som gäller för förtroendevalda  
i koncernen:
• Ledamöter och ersättare i kommunfull- 

mäktige och nämnder får dagarvode och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst från 
respektive nämnd.

• Ledamöter och suppleanter i bolag får  
dagarvode. Särskild ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utgår inte.

Varmt välkommen!

 
Ulrika K Jansson Mikael Jareke
Kommundirektör VD Karlstads Stadshus AB

Välkommen på utbildning som ger dig kunskaper för  
ditt uppdrag som förtroendevald i koncernen Karlstads  
kommuns nämnder och bolag samt förbund.

https://karlstad.se/fortroendevald


Utbildning för dig med ordförandeuppdrag
Måndagen den 23 januari klockan 13.00–15.30. Plats: Samhällsbyggnadshuset Solen.

Det här utbildningstillfället riktar sig till dig som är ordförande 
eller vice ordförande och ger stöd i det du behöver kring att 
genomföra möten. Du får veta vad som gäller vid initiativ,  
hur du hanterar flera olika förslag och andra praktiska frågor. 

Rakel Salomonsson, stadssekreterare
Malin Ronnby, stadssekreterare
Marie Edwinson, stadsjurist

Gemensam introduktionsutbildning för alla
Tisdagen den 31 januari klockan 8.30–16.45. Plats: Karlstad CCC.

Förmiddagspass

Välkommen till koncernen Ulrika K Jansson, kommundirektör

Karlstad, omvärlden och näringslivet Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör

Ekonomi, styrning och hållbarhetsfrågor Carina Strandberg, ekonomidirektör
Birgitta Nilsson, chef ekonomi- och verksamhetsstyrning
Anna Engström, controller
Åsa Hemström, HR-strateg
Hanna Bäckman, utredare

Eftermiddagspass

Kommunen som arbetsgivare Gunilla Nilsson, HR-direktör 
Caroline Kullberg, HR-strateg

Planering och infrastruktur Ulf Johansson, tillväxtdirektör

Kommunikation och medborgardialog Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör

Utbildningsdag för dig med uppdrag i fullmäktige, nämnd och förbund 
Torsdagen den 2 februari klockan 8.30–16.45. Plats: Karlstad CCC.

Förmiddagspass

Ditt uppdrag som förtroendevald Ärendehantering

Kraven i omvärlden och påverkan Jävsfrågor

Kommunens organisation och uppgifter Beslutsfattande

Samverkan Mötesbestämmelser och rutiner

Eftermiddagspass

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Upphandling

Informationssäkerhet och dataskydd Mutor

Hantera påverkanskampanjer och hårt samtalsklimat  
samt cybersäkerhet

Digitala möten och IT-stöd

Förmåner och villkor

Utbildningen genomförs av:

Dan Tågmark, stadsjurist Martin Magnusson, upphandlingschef

Johan Lindgren, stadsjurist Patrik Persson, säkerhetskoordinator

Marie Edwinson, stadsjurist Lars-Göran Sundgren, IT-chef

Diana Davidsson, förvaltningsjurist Camilla Kullander, kommunikationsstrateg

Rakel Salomonsson, stadssekreterare Per Wiker, strateg

Malin Ronnby, stadssekreterare Linda Lööf, HR-strateg

Paul Mosson, informationssäkerhetsansvarig



Utbildningsdagar för dig med uppdrag i bolag
Ägarstyrning och finansiering
Tisdagen den 28 mars klockan 8.30–15.00. Plats: Karlstad CCC. 

Kommunens bolagskoncern Mikael Jareke, VD Karlstads Stadshus AB

Ägarstyrning och ägardirektiv Marcus Berg, finanschef

Finansiering och internbank Dan Tågmark, stadsjurist

Johan Lindgren, stadsjurist

Utbildningsdag för dig med uppdrag i bolag
Onsdagen den 29 mars klockan 8.30–16.45. Plats: KCCC.

Om du har uppdrag i fullmäktige eller nämnd och deltagit i utbildningsdagen den 2 februari kan  
du välja att enbart anmäla dig till förmiddagspasset. Har du inte varit med på den utbildningsdagen  
anmäler du dig till hela dagen.

Förmiddagspass

Ditt uppdrag som förtroendevald Jävsfrågor

Bolagens organisation och uppgifter Regler för styrelsemöten

Styrelseuppdraget i jämförelse med uppdrag i nämnder Uppdragen för lekmannarevisor och revisor i bolag

Styrelsens ansvar och roller

Eftermiddagspass

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Upphandling

Informationssäkerhet och dataskydd Mutor

Hantera påverkanskampanjer och hårt samtalsklimat  
samt cybersäkerhet

Digitala möten och IT-stöd

Förmåner och villkor

Utbildningen genomförs av:

Dan Tågmark, stadsjurist Patrik Persson, säkerhetskoordinator

Johan Lindgren, stadsjurist Lars-Göran Sundgren, IT-chef

Marie Edwinson, stadsjurist Camilla Kullander, kommunikationsstrateg

Paul Mosson, informationssäkerhetsansvarig Per Wiker, strateg

Martin Magnusson, upphandlingschef Linda Lööf, HR-strateg

Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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