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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Karin Dahl, Härryda 

Madeleine Nilsson, Kungälv 

Åsa Thulin, Lerum 

Ellinor Östlund, Lilla Edet 

Malin Schöldstein, Mölndal 

Anna Hartung, Partille 

Hanna Freij, Stenungsund 

Eva-Karin Ohlsson, Tjörn 

Veronica Fareld, Öckerö 

EJ NÄRVARANDE 

Karin Dickens, Ale 

Niklas Ehnfors, Alingsås 

Kalle Malmstedt, Göteborg 

Elisabeth Lundin, Kungsbacka 

Marie Gumabon, Business Region Göteborg 

1. Kriskommunikation.  

Jessica Lindroth, kommunikationsstrateg Göteborgs stad, berättar om den nya 

riktlinje och det utbildningspaket för kriskommunikation som tagits fram. 

Gemensam diskussion, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Anna Hartung informerade också om vad som togs upp på senaste mötet med 

krisinformationsrådet som Länsstyrelsen anordnar. Nästa möte i rådet är den 

15 september. 

2. Valet 2022  

GR kommer att arrangera en överlämnandekonferens i februari för nya 

politiker i GR:s politiska församlingar. Utöver detta planeras ett 

introduktionspaket för politiker, där GR kommer ut till kommunerna, på 

liknande sätt som gjordes i samband med förra valet. Mer information kommer 

framöver. 

3. På gång i våra organisationer.  

Vi går igenom vilka frågor som är högst på dagordningen just nu i 

kommunerna samt vad som händer inom kommunikation. Diskussion om vad 

vi kan ta oss an gemensamt i nätverket. Bland förslagen finns: 

• Fortsatt erfarenhetsutbyte kring kommunikatörsrollen och hur vi 

organiserar kommunikationsfunktionen. 
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• Centrumutveckling, medborgardialog och kommunikationens roll i 

detta. 

• Samarbete kring att ta fram en riktlinje och handbok för 

kriskommunikation. 

• Hur vi kan nå ut med viktiga frågor från GR till rätt personer i 

kommunerna. 

• Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. 

Nätverket konstaterade också att det är bra att ha teman, att erfarenhetsutbyte 

är av stort värde och att det finns ett visst utrymme att förbereda uppgifter 

mellan mötena. 

På nästa möte den 11 november blir temat kommunikatörsrollen och 

organisering av kommunikationsfunktionen. Anna Hartung inleder med att 

berätta hur de jobbar i Partille kommun. 

På decembermötet kommer Malin Schöldstein berätta om den nya målbild för 

kommunikation som Mölndal håller på att ta fram. 

4. Nästa möte 

Den 28 oktober har vi ett kortare frukostmöte via Teams. Den 11 november 

äger nästa möte rum på GR.  

Antecknat av: 

Eva-Lena Hedvall 

Kommunikationsstrateg, Göteborgsregionen 

 


