
 

  

 

 

 

Vi söker en processledare/projektledare  
 

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska 

kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland. Syftet med 

kommittén är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan 

länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska 

ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och 

gränshinder/gränsmöjligheter.  

 

Svinesundskommittén söker nu en processledare/projektledare till Interreg-

projektet ”Marint Gränsforum Skagerrak” som startade 1 januari 2019. Projektet ska medverka till 

att skapa goda förutsättningar för de marina näringarna i gränsregionen Västra Götaland, Østfold 

och Vestfold. Läs mer om projektet i bifallsbeslutet som finns här. 

 

I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö, med 

höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidorna av gränsen. Med undantag för ett 

begränsat fiske och vattenbruk är den marina näringslivsutvecklingen i sin linda men det finns en 

stor potential att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser på ett 

hållbart sätt i sina affärsmodeller. Modellen för arbetet ser ut enligt bild nedan och våra partners på 

norsk sida är bland annat Østfold Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune, Akershus 

Fylkeskommune och Havsforskningsinstittutet. Svinesundskommitténs närmaste medsökande och 

partners på svensk sida är Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium, Länsstyrelsen Västra 

Götaland och ett antal marina företag. 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://svinesundskommitten.com/media/134403/bifallsbeslut-marint-graensforum-20201921.pdf


Dina arbetsuppgifter 

Vi behöver nu förstärka projektet och projektgruppen med en processledare/projektledare. Din 

primära roll är att leda och utveckla samt kommunicera processen för ett friskare och mer produktivt 

Skagerrak. I det uppdraget ingår att leda projektet under 3 år med fokus på att skapa resultat som 

leder till långsiktiga former för samarbete mellan parterna, robusta marina företag och att nyttja 

gränsregionens kraft och styrka. Du kommer att ha en aktiv och samordnande roll att leda 

processen mot ett friskare och mer produktivt Skagerrak. 

Till en början kommer du att arbeta med att bygga upp projektets struktur och genomförandeplan 

samt bygga upp en kommunikationsstrategi. Att kunna kommunicera våra mål och resultat samt 

skapa en bra kommunikation internt och externt är en stor del i arbetet. 

Som processledare/projektledare ansvarar du för att förse ledningen med analyser och rapporter 

kring utvecklingsarbetet inom projektet, ge underlag till berörda finansiärer samt ansvara för en god 

intern och extern kommunikation. Du ska också arbeta för att ge Svinesundskommittén och våra 

partners bästa möjliga förutsättningar att lyckas i processen. Det innebär att fokus ligger på att 

motivera och inspirera parterna att genomföra de aktiviteter som projektet har åtagit sig att 

genomföra, samt att skapa en struktur för gränsregionalt samarbete. Det innebär även att synliggöra 

hinder för att utveckla en hållbar gränsöverskridande utveckling inom marin näringslivsutveckling, 

havsförvaltning samt forskning och akademi.  

Processledaren/projektledarens roll är att arbeta för att de målresultat som projektet levererar har 

förutsättningar att fungera efter projekttidens slut. Resultaten skall implementeras i ordinarie 

strukturer och Du skall arbeta för att ansvariga organisationer får mandat och roll att leda det 

gränsöverskridande arbetet och skapa ett gränsregionalt mervärde. Processen skall leda till varaktiga 

arbetsformer och mötesplatser för både det marina näringslivet och för den politiska och 

administrativa nivån. 

Den person vi nu söker kommer att i första hand vara kopplad till Svinesundskommitténs sekretariat 

men kommer även arbeta med och för våra medsökande samt norska partners. Vårt arbetssätt är 

strategiskt, målinriktat och analytiskt men kan också vara operativt och verksamhetsnära. Vi är en 

liten organisation där medarbetarna arbetar nära varandra och stödjer varandra i det dagliga arbetet. 

Du skall kunna arbeta både självständigt och resultatinriktat som i grupp med gemensamma mål. 

Önskade kvalifikationer 

För tjänsten krävs en adekvat högskoleutbildning samt erfarenhet av att ha arbetat som 

processutvecklare/ processledare, projektledare alternativt i en chefsroll. Du bör ha erfarenhet av 

processorienterad verksamhetsutveckling. Du har hög IT-mognad. Du uttrycker dig obehindrat på 

svenska och/eller norska samt engelska.  



Dina personliga egenskaper 

För den här rollen ställs det krav på att du kan leda, motivera och skapa engagemang och 

delaktighet. Du är van att arbeta med grupper, har lätt att skapa goda relationer och är van att 

samarbeta. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor, analyser och problemlösning. Du 

kommunicerar på ett tydligt sätt genom tal och skrift, säkerställer att budskapet når fram och att 

förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är självgående, har ett strategiskt förhållningssätt 

samt kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.  

Vi erbjuder 

En spännande roll i ett intressant projekt i en attraktiv gränsregion. Vi är en liten organisation med 

höga ambitioner, och vi tror på gränsregionens styrka. Organisationen/arbetsgruppen präglas av 

kreativitet och engagemang. Tjänsten är en projektanställning fram till 2021 12 31. Arbetsplats är 

Svinesundskommitténs kontor i Stadshuset i Strömstad.  

Välkommen med Din ansökan, dock senast 17/2 2019 

Sänd ansökan till: 

info@svinesundskommitten.com 

Vid frågor om tjänsten, kontakta:  

VD/Daglig Leder  

Elsie Hellström 

Mobil: +46706486079 

elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com 

mailto:info@svinesundskommitten.com

