
 

 

Länsgemensam utvecklare, deltid 50 %   
Utveckling av arbetet med kvinnofrid   
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2021–2023 har gett länen möjlighet att söka 
medel för en satsning på kvinnofridsarbete utifrån regeringens nationella strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023.  

Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i länet, via VästKom, avser att 
utveckla arbetet med kvinnofrid i linje med det nationella arbetet.  

 
Uppdraget är att:  
Komplettera och förstärka nuvarande kvinnofridsarbete i kommunerna och VGR samt 
stärka samverkan mellan de aktörer i länet som redan idag arbetar med kvinnofrid.  

Utvecklaren ska utifrån upprättad genomförandeplan, tillsammans med befintliga 
resurser i länet, stärka och utveckla arbetet med att:  

- Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

- Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i länets ordinarie 
samverkansstruktur.  

- Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med 
ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner. 

- Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av 
kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat. 

Utvecklaren kommer att ha en styrgrupp kopplad till uppdraget med representanter 
från kommunsidan och VGR där Länsstyrelsen är adjungerad. Utvecklaren ska även 
ingå i ett nationellt nätverk med kollegor från andra län där SKR är sammankallande. 
Arbetet rapporteras fortlöpande till uppdragsgivaren Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG).  

Vem söker vi:  
Du behöver ha relevant högskoleutbildning, god förmåga att samverka men samtidigt 
arbeta självständigt och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha erfarenhet av 
projektledning, arbetat strategiskt med utveckling av våldsförebyggande arbete, 
kvinnofrid och/eller våld i nära relationer inom offentlig verksamhet.  

Anställningsform:  
Allmän visstidsanställning 50 % under två år, fr.o.m. 2021-09-01, med möjlighet till 
förlängning. Som alternativ ser vi positivt på om din nuvarande arbetsgivare kan tänka 
sig att träffa ett avtal om tjänsteköp. Då behåller du anställningen där du är men jobbar 
för VästKom/VGR. 
 
 



 

 

Placering:  
På lämplig plats i förhållande till uppdraget och bostadsort samt eget önskemål. 
 
Frågor besvaras av:  
Anneli Assmundson Bjerde 
VästKom  
Tfn: 073-335 85 16 
E-post: anneli.bjerde@vastkom.se  
 
Tove Corneliussen  
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) 
Tfn: 070-397 11 03  
E-post: tove.corneliussen@vgregion.se 
 
Ansökan:  
Skicka din ansökan via e-post med personligt brev och CV senast den 14 juni 2021  
till VästKom under adress : info@vastkom.se   
 
Välkommen med din ansökan!  
 
 
Vi undanber oss påringningar från rekryteringsfirmor och annonssäljare. 
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