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Ledig tjänst – Infrastrukturansvarig 

Fyrbodals kommunalförbund söker en infrastrukturansvarig med breda kunskaper om hur 

hållbar mobilitet och samhället fungerar och samspelar.  

I Fyrbodals kommuner finns ett stort behov av att arbeta med att utveckla infrastrukturen. 

Detta handlar om områden som vägar, järnvägar, kollektivtrafik, cykling och i viss 

utsträckning sjöfart för att åstadkomma en hållbar och attraktiv delregion att arbeta, leva och 

bo i. Våra kommuner är angelägna om att detta arbete görs tillsammans i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Arbetet bedrivs i samverkan med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket och 

Länsstyrelsen. En viktig roll spelar också de samarbete och den samverkan som sker med 

professionsnätverken som är knutna till kommunalförbundet. 

 

Arbetsinnehåll 

Du kommer att ha en central roll i den samverkan som sker mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen och då bland annat i det pågående strukturbildsarbetet. I uppdraget ingår 

att leda och delta i ett flertal nätverk med koppling till hållbar utveckling.  

Du kommer att planera och bereda underlag, svara på remisser, föredra ärenden och verkställa 

politiska beslut. I arbetet ingår även att planera och leda nätverk och det delregionala 

kollektivtrafikrådet (DKR). 

Som infrastrukturansvarig får du en ledande roll i samhällsplaneringsfrågor utifrån de 

uppdrag som kommer från medlemskommunerna. Du kommer att vara kommunalförbundets 

ansikte utåt i relation till kommunerna och berörda myndigheter.  

I uppdraget ingår att omvärldsbevaka, vara pådrivande och vara en möjliggörare av Västra 

Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. 

 

 

Personliga egenskaper 

Som person har du ett metodiskt arbetssätt, är serviceinriktad, noggrann och engagerad i ditt 

arbete. Vi ser även att du är självgående och har god erfarenhet som gör att du känner dig 

trygg i din roll och självständigt kan driva dina arbetsuppgifter framåt. Det är en fördel om du 

har lätt för att prioritera om i ditt arbete, samt att du är prestigelös, vilket gör att du gärna 

hjälper till där det behövs. Då vi arbetar i en komplex organisation är det också viktigt att du 

har god samarbetsförmåga. 
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Kvalifikationer 

 

• Relevant högskoleexamen eller motsvarande. 

• Förmågan att vara en skicklig kommunikatör både skriftligt och muntligt. 

• En positiv inställning till samverkan.  

• Förmågan att arbeta självständigt. 

• En god analytisk förmåga, självkänsla och hög social kompetens.  

• Ett strukturerat arbetssätt och god organisatör med förmågan att prioritera rätt och 

driva relevanta frågor.  

• Körkort 

Arbetslivserfarenhet 

• Flerårig erfarenhet av infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsplanering. 

• God insikt i planer och strategier som berör ansvarsområdet. 

• Erfarenhet av strategiskt ledningsarbete i politiskt styrda verksamheter. 

• Vana av att arbeta i processform.  

 

 

Övrigt 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra 

medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig 

lämplighet. 

 

Om Fyrbodals kommunalförbund 

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra 

Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta 

för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. 

Genom samverkan blir Fyrbodalsområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. 
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Ansökan 

Vi vill ha din ansökan senast den 9 augusti på e-post: kansli@fyrbodal.se 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning 

Anställningens omfattning 

Heltid.  

Ort 

Uddevalla 

Kontakt 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel. Tel 0522-44 08 32 (tillgänglig från v.31) 

Teamchef Samhällsutveckling Anna Lärk Ståhlberg. Tel 0733-35 85 34 (tillgänglig v.29 

under sommaren) 

 

TCO, Anne-Sofie Skälegård. Tel 0522-44 08 51  

SACO, Helen Helleborn. Tel 0522-44 08 50 

 

Anställningsintervjuer sker under vecka 33. 
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