
Processledare Civilsamhället 
Västra Götalandsregionen (VGR) har ett pågående arbete i en överenskommelseprocess för att stärka 
VGRs samverkan med det civila samhällets organisationer i regionen. Detta arbete sker i relation till 
regionstyrelsen och är en del av VGRs verksamhetsområden: 
Hälso-och sjukvård, regional utveckling, samt inköp-och upphandling. Överenskommelsearbetet 
hanteras av beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Uppdraget är tydligt. Samverkan ska 
stärkas och utvecklas. 
 
En arbetsgrupp med fem regionpolitiker och fem representanter från civilsamhället leder det 
praktiska arbetet. En projektperiod om åren 2020 – 2022 planeras.  
 
Västra Götalandsregionen har tillsatt en regionutvecklare som arbetar med Regionens insatser i 
överenskommelsearbetet på heltid. Nu erbjuds civilsamhället att anställa en processledare på 50 % 
Anställningen är knuten till Västra Götalands Bildningsförbund och finansieras av Västra 
Götalandsregionen.  
 

Vi söker dig som… 
har erfarenhet av hur civilsamhället fungerar och beslutsgångarna inom politiken.  
Du ska ha varit verksam inom det civila samhället. 
 

Arbetsbeskrivning… 
Förmedla kontakter mellan VGR och civilsamhället 
Stödja civilsamhällets organisationer med olika typer av frågor kring upphandlingar, IOP, mm 
Stå för vägledning och kontakt mellan Västra Götalandsregionen och det civilsamhället 
Realisera syftet med VGRs och det civila samhällets gemensamma handlingsplan 
Implementera arbetet med handlingsplanen.  
Bjuda in nya organisationer att delta i arbetet.  
Sammankallande till möten med parter 
 

Egenskaper… 
Du ska jobba långsiktigt och uppdragsstyrt. 
Du ska vara van med självständig och egenstyrt arbete. 
Du ska ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. 
 

Styrgrupp… 
Fem representanter från civilsamhället utgör styrgrupp:  
Gunilla Bernhardsson, Svenska Parasportförbundet och Svenska Livräddningssällskapet i Göteborg 
Mats Hedenskog, Skyddsvärnet i Göteborg 
Dario Espiga, Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, Göteborgs Föreningscenter 
Jan Linde, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 
Marita Graad-Jansson, Västra Götalands Bildningsförbund 
 
Övrigt 
Arbetsgivare: Västra Götalands Bildningsförbund 
Tjänstgöringsgrad: 50 %  
Anställningsform: projektanställning 
Tillträde snarast 
Personligt brev med CV och referenser skickas senast den 2 februari till marita.graad@vgb.nu 
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Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av Marita Graad-Jansson, 0709-709 400, 
marita.graad@vgb.nu eller Jan Linde 070-588 65 84, janne.linde@hotmail.com 
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