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Kommunikationschefsmötet

Sammankallande: Kommunikationsdirektör 

Syfte: Nätverk för dig som är kommunikationschef i förvaltning eller bolag. 

Från och med 2021 träffas vi sex gånger per år för att diskutera hur vi leder 

med kommunikation samt tar upp aktuella frågor inom 

kommunikationsområdet. Gemensamt bidrar vi till att Göteborgs Stad är en 

kommunikativ organisation.

Deltagare: Stadens bolags och förvaltningars kommunikationschefer

Frekvens: Träffas 6 ggr/år

Programråd kommunikationschefsmötet

Sammankallande: Planeringsledare intern kommunikation/SLK

Syfte: Planera kommunikationschefsmöten utifrån ett samlat hela-staden-

behov av inspiration, information och interaktion – vilka frågor på tvärs genom 

hela organisationen behöver vi stötta med kommunikation och hur gör vi det 

tillsammans samt hur vill vi utveckla våra kommunikationsfunktioner 

tillsammans framöver. Ger också inspel till kompetenshöjande insatser för 

kommunikatörsfunktionerna samt sätter VAD:et för mötesplats kommunikation.

Deltagare: Kommunikationschef från Göteborgs Energi, Framtiden, 

Grundskolan, Business Region Göteborg, Göteborg & co, Äldre- och 

omsorgsförvaltningen, Socialförvaltning Sydväst/Nordost/Hisingen/Centrum, 

Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen

Frekvens: Träffas 4 ggr/år

Mötesplats Kommunikation 

Sammankallande: Kommunikationsdirektör

Syfte: Mötesplats kommunikation är ett nätverk för dig som arbetar med 

kommunikation. Här får du nya kunskaper, inspiration och massor av energi. 

Mötet tar upp aktuella teman eller frågor och hålls två gånger per år. 

Deltagare: Stadens bolags och förvaltningars kommunikatörer

Frekvens: Träffas 2 ggr/år

Programråd mötesplats kommunikation

Sammankallande: Planeringssledare intern kommunikation/SLK

Syfte: Planera hur mötesplats kommunikation bör utföras – HUR:et – utifrån 

inspel till teman från programgrupp för kommunikationschefsmötet. Tar 

avstamp i ett samlat hela-staden-behov av inspiration, information och 

interaktion samt kompetenshöjande insatser för det gemensamma arbetet 

med stadens kommunikation.

Deltagare: Kommunikatörer från Göteborgs Energi, Framtiden, Grundskolan, 

Business Region Göteborg, Göteborg & co, Äldre- och omsorgsförvaltningen, 

Socialförvaltning Sydväst/Nordost/Hisingen/Centrum, Stadsbyggnadskontoret 

och Park- och naturförvaltningen…

Frekvens: Träffas 2 ggr/år

Syften med övergripande möten 
för kommunikation 
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Information från kommunikationsområdet

• Kommunikationsdirektörens nyhetsbrev (6 ggr/år): 
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-
staden/start/kommunikationsdirektoren%20informerar

• Underlag från kommunikationschefsmötet (6 ggr/år): 
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-
staden/start/natverk/kommunikationschefsmote

• Underlag från Stadshus kommunikationsmöte (6 ggr/år): 
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2021629426753

• Underlag från mötesplats kommunikation (2 ggr/år): 
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-
staden/start/natverk/motesplats%20kommunikation

• Underlag från pressnätverket: https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:202163164738755

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-staden/start/kommunikationsdirektoren%20informerar
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-staden/start/natverk/kommunikationschefsmote
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2021629426753
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/kommunikation-i-staden/start/natverk/motesplats%20kommunikation
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:202163164738755
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Helena Mehner 

Kommunikationsdirektör

Göteborgs Stad, stadsledningskontoret

helena.mehner@stadshuset.goteborg.se


