
Välkommen till en 
webbsänd konferens via Teams
onsdag 27 maj 2020 kl. 08.30–12.00

Att leda igenom kris 
– vad har vi lärt oss?

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Som vi alla vet befinner sig Sverige i en unik situation. Utmaningarna är stora och det finns ingen 
tydlig karta för hur vi ska agera. Länder och verksamheter har hanterat situationen olika och än har vi 
inget facit på vad som fungerar. Utifrån detta vill vi erbjuda en halvdag om vad vi går igenom, vad vi 
lär oss och hur vi kan tänka framåt.
Målet är att du som chef och ledare ska få inspiration och verktyg för ditt fortsatta arbete i en osäker 
tid. Vi erbjuder en halvdag där vi blir klokare tillsammans. Du får gärna maila in de frågor du sitter 
med när du anmäler dig så kan vi forma innehållet utifrån era behov. 

INNEHÅLL
• Lärdomar – Hur har vi agerat i krisen och vad har vi lärt oss?
• Hur ta beslut för framtiden när den är oviss?
• Hur hanterar vi en akut kris utan att förlora långsiktig hållbarhet?
• Hur uppnår vi samsyn mellan medarbetare på distans?

Målgrupp
Chefer och verksamhetsledare i offentlig verksamhet. 



INNEHÅLL
Att leda igenom kris – vad har vi lärt oss?

TID OCH PLATS
Onsdag 27 maj 2020 kl. 08.30–12.00
Webbsänd konferens via Teams. 
Länk till sändningen kommer i en bekräftelse 
som skickas ut senast 8 dagar före konferen
sen samt dagen innan sändning via e post.

AVGIFT
600 kr exkl. moms per deltagare.
20 procents rabatt vid fem eller fler anmälda 
från samma verksamhet.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 12 maj 2020.
Anmälan är bindande och vid återbud efter 
sista anmälningsdagen debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan 
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Innehåll
Patrick Gruczkun, GR,  
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se 
AnnKatrine Engström, GR,  
annkatrine.engstrom@goteborgsregionen.se

Praktiskt
Susanne Vannerberg, GR, tel. 031335 51 31
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra  administrativa 
program. Läs mer om hur vi behandlar 
person uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

PROGRAM

08.30 Välkomna! Uppstart, ramar och presentationer.

08.45 Incheckning

09.00  Praktiska erfarenheter av att leda en kommun under 
Coronapandemin

 Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun.

10.00 Egna erfarenheter. Samtal i mindre grupper.

10.30 Återkoppling i helgrupp 

10.45 Att leda ett mellanstort företag genom tre stora kri-
ser på 90-, 00/10- och 20 talet. Erfarenheter och reflek
tioner från företagsvärlden, samt en liten del från ekonomisk 
kris i föreningslivet.

 Tomas Korenado-Andersson, VD SKABgruppen. 

11.30 Motivationsteori och avslutande dialog 

12.00  Avslut

MEDVERKANDE

Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun, med 25 
års chefserfarenhet inom offentlig sektor. 

Thomas Korenado-Andersson, VD SKABgruppen med erfarenhet 
av att leda företag igenom osäkerhet.

Moderatorer: 

Ann-Katrine Engström, processledare GR Framtidens ledare och 
Patrick Gruczkun, utbildningsledare GR Kompetensutveckling

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10967

