
 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-03 KFN 2021-00050 
Handläggare  
Claes Åsenblad 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslut om deltagande vid omvärldsdag 25 maj 2022 

Sammanfattning 

Inbjudan har inkommit till Karlskoga kommuns omvärldsdag 2022, med 
temat ”Framtiden handlar mer om idag än om framtiden”. Människan har 
aldrig varit viktigare än nu och i tider av stor osäkerhet och snabba 
förändringar så måste vi – tillsammans – våga mer, våga göra annorlunda 
och våga göra fel. Törs vi inte göra fel så kan vi inte göra rätt! 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om deltagande i 
omvärldsdagen den 25 klockan 09.00-12.30. För deltagare utgår arvode 
enligt arvodesreglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 
Inbjudan till omvärldsdag Karlskoga kommun 25 maj 2020 – Framtiden 
handlar mer om idag än om framtiden  
 
Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium att delta vid 
omvärldsdagen den 25 maj 2022. 

2. Arvode utgår enligt arvodesreglementet. 

Magnus Ahlberg 
Förvaltningschef 

Claes Åsenblad 
Kvalitetssamordnare 

 

Expedieras till 
Valda ledamöter 
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T I D  O C H  P L A T S  

2022-05-25 

Karlskoga Folkhögskola 

Rektor Lindholms väg 23 

691 44 Karlskoga 

 

Kl: 09:00-12:30 

 

D E L T A G A R E  

Tjänstepersoner och 

Förtroendevalda 

inom Karlskoga kommun 

 

K O N T A K T  

Gunilla Palmqvist 
Chefssekreterare 
0586-61227 
gunilla.palmqvist@karlskoga.se 

 

 

O M V Ä R L D S D A G  2 0 2 2   

Framtiden handlar mer om idag  

än om framtiden! 

Människan har aldrig varit viktigare än nu och i tider av stor osäkerhet och 

snabba förändringar så måste vi – tillsammans – våga mer, våga göra 

annorlunda och våga göra fel. Törs vi inte göra fel så kan vi inte göra rätt!  

  

Fil. Dr Ari Riabacke kommer guida oss in i framtiden, han kommer tala om; de beslut 

vi fattar idag formar vår framtid, att allt ledarskap börjar med oss själva och hur vi 

ska våga när vi inte är riktigt säkra och när andra inte törs, hur vi ska finna nya vägar 

och gå från ord till handling.  

 

Ari har en gedigen akademisk bakgrund (Fil. Dr. Civ.ek. och Ek.mag) och lång 

erfarenhet från olika typer av organisationer, både privata och offentliga.  

Idag jobbar han med att föreläsa, som rådgivare och som mentor åt chefer och 

ledningsgrupper. 

 

Praktisk information: 

Anmäl dig på bifogad länk: Omvärldsdag 2022 

Sista anmälningsdag är 2022-05-19 

Lunch kl 12.30 ingår 

Arvodekostnad tages av respektive nämnd. 

 

Välkomna!  

Johan Harryson  Åsa Holmberg    

Kommundirektör Kvalitetschef  
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