
 
 

Dalslands miljö- och energikontor söker Åtgärdssamordnare 
övergödning 
 

Om arbetsplatsen 

I Dalsland har vi från den första januari 2017 samlat miljöorganisationen i ett gemensamt miljö- och 

energikontor (DMEK) som verkar på uppdrag av Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds 

kommuner. På DMEK arbetar drygt 20 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar 

miljömålsinriktat och under stort eget ansvar. Förvaltningen arbetar med såväl myndighetsfrågor 

som strategiska frågor. Vi samverkar också aktivt med kommunerna i deras planeringsprocesser. Hos 

oss har du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och goda kommunikationer. Placeringen av den aktuella 

tjänsten är på vårt samlade kontor i Mellerud. 

Som åtgärdssamordnare kommer du även att ha kontakter med miljökontoret i Vänersborgs 

kommun och du kommer vidare att ha en nära samverkan med enskilda lantbrukare i pilotområdet, 

LRF, Länsstyrelsen, Greppa näringen, Vattenrådet med flera.  

 

Om tjänsten 

Tjänsten som "Åtgärdssamordnare övergödning" finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och 

handlar om att stärka det lokala vattenvårdsarbetet inom jordbruket, med fokus på att minska 

övergödningen i vattendragen. Åtgärdssamordnaren kommer att arbeta i Pilotområdet Lillån samt 

två ytterligare delavrinningsområden i nedre delen av Dalbergsåns avrinningsområde (Gestad-

Grinstadsområdet). Projektet pågår nov 2018 - dec 2020. Förhoppningen är att projektet leder till 

goda resultat och att arbetet och tjänsten därefter kan permanentas. Det finns en projektbeskrivning 

som kan rekvireras från miljö- och energikontoret. 

Du kommer att ingå i miljö- och energikontorets arbetsgrupp med energi- och miljöstrateger, som 

arbetar bl.a. med energirådgivning, samhällsplaneringsfrågor, vattenplanering, naturvård och 

miljöledning i de fyra kommunerna.   

Åtgärdssamordnarens uppgift är att skapa den helhetssyn och lokala närvaro som krävs för att få till 

rätt åtgärder på rätt plats. Åtgärdssamordnaren ska skapa engagemang hos jordbrukarna, andra 

aktörer och boende i området. Det kommer att krävas ett tätt samarbete inte bara med lokala 

lantbruksföretag utan även med andra berörda såsom vattenråd, fastighetsägare, föreningar och 

skolor mm. Åtgärdssamordnaren ska genom analyser i fält tillsammans med markägare skapa 

handlingsplaner och åtgärdsprogram med prioriterade åtgärder. Åtgärdssamordnaren ska 

gemensamt med markägare analysera de naturliga förutsättningarna på den enskilda gården och 

gemensamt bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och var i landskapet de bör 

förläggas. Åtgärdssamordnaren ska kunna titta på tex dräneringar, diken med mera och föreslå 

lämpliga åtgärder samt bistå med projekteringar och juridiska frågor samt hjälpa till att ansöka om 

medel och genomföra åtgärder. Åtgärdssamordnaren ska kunna beräkna kostnader för åtgärd samt 

hur åtgärden betalar sig i form av exempelvis bättre markstruktur eller minskat läckage av 

näringsämnen. Åtgärdssamordnaren kommer också ha rollen att, tillsammans med berörda aktörer, 

identifiera styrmedel och drivkrafter och eventuella hinder för att genomföra lämpliga åtgärder i 



 
 
området. Åtgärdssamordnaren ska även aktivt medverka i HaV:s nationella nätverk för 

åtgärdssamordnarna i alla pilotområden i landet.  

Om dig 

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom miljöområdet, till exempel biolog, agronom, 

miljövetare eller lantmästare.  

Du bör ha erfarenhet från arbete inom jordbruk och vattenvård. 

Som person behöver du ha en god analytisk förmåga och vara en bra problemlösare.  

Tjänsten förutsätter att du kan ta egna initiativ, kan arbeta självständigt men också har en god 

samverkansförmåga och att du är utåtriktad och kommunikativ.  

Det är också viktigt att du är drivande och har en god förmåga att strukturera ditt eget arbete samt 

att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Det är vidare en merit om du har: 

-erfarenhet av att leda och driva processer och projekt 

-erfarenhet från arbete med övergödningsproblematik 

-erfarenhet och/eller utbildning i GIS 

-erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning 

 

Anställningsform 

Vanlig anställning 

 

Anställningens varaktighet 

6 månader eller längre 

 

Arbetsomfattning 

Heltid 

 

Mer om anställningsvillkoren 

Anställningen är till och med 2020-12-31. För att påskynda rekryteringsprocessen kan vi komma att 

fortlöpande kalla intressanta kandidater till tjänsten för intervju. Vänta därför inte med att skicka in 

din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse. 

 

Typ av lön 

Fast månadslön 

 

Övrigt om lön, ersättning och förmåner 

Vi tillämpar individuell lönesättning 

 

Kontaktpersoner 

Dan Gunnardo, Förbundschef  
dan.gunnardo@dalsland.se  
tel: 0530939450 eller 0709832550  
 
Jan Sandell, Miljöstrateg  
jan.sandell@dalsland.se  
tel: 0530939455 eller 0702010023  
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Katrin McCann, Miljöstrateg  
katrin.mccann@dalsland.se  
tel: 0530939459 eller 0709832559  
 
Fackliga kontaktpersoner 
Britt-Marie Mether, Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
britt-marie.mether@dalsland.se  
tel: 0530939451 eller 0705328451  
 
Anna Sanengen, Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
anna.sanengen@dalsland.se  
Tel: 0530939437 eller 0702338482  
 
Organisationens adress 
Dalslands miljö- och energikontor 
Kyrkogatan 5  
46430 Mellerud 
 
Telefonnummer 
0530939450 
 
E-post 
kansli@dalsland.se 
 
 
Så ansöker du 
Maila din ansökan till; kansli@dalsland.se senast 2018-10-26, vi ser gärna att du bifogar personligt 
brev och CV. 
  
Ange referens Åtgärdssamordnare i ämnesraden. 
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