
 
 

 

 

Demokraterna söker budgetsekreterare till Västra Götalandsregionen 
Demokraternas regionfullmäktigegrupp söker en politisk sekreterare med inriktning på budgetfrågor 

i Västra Götalandsregionen (VGR). 

VGR ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionutveckling och infrastruktur för 1,7 

miljoner invånare. 

 

Arbetsbeskrivning 

Tjänsten som budgetsekreterare i VGR innebär främst att självständigt ta fram och analysera 
underlag och rapporter från VGR’s verksamheter samt därefter, i samråd med vår 
regionfullmäktigegrupp och våra kunskapsgrupper, utforma vårt budgetförslag i text och siffror. Du 
administrerar layout och eventuell tryckproduktion.  
Övriga arbetsuppgifter består i att stötta gruppledaren och regionfullmäktigegruppen och arbeta 
med kommunikation i form av omvärldsbevakning och förberedelser av skrivelser.  
I VGR har vi två halvtidstjänster; en budgetsekreterare och en politisk sekreterare med inriktning på 
sjukvårdsfrågor. Du arbetar oftast självständigt men även som ett team tillsammans med ledningen 
för Demokraterna och de politiska sekreterarna i Göteborgs kommunhus. 

Kvalifikationer 

Som budgetsekreterare ser vi att du har kunskaper och erfarenhet från liknande positioner och ser 

det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av politiskt arbete.  

- Civilekonom eller motsvarande, alternativt med goda kunskaper i ekonomi i kombination 
med annan relevant akademisk bakgrund 

- Självgående, strukturerad och stresstålig med förmågan att ta till dig, analysera och selektera 
större delar information 

- Mycket god svenska i både tal och skrift med god vana att författa rapporter 
- Mycket god vana av att arbeta digitalt och hantera Office-program 
- Lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och dela Demokraternas värderingar 

 

Tjänsten är 50% med fast månadslön. Arbetstiderna är flexibla då deltagande i möten kan 

förekomma på kvällar. Tillträde sker snarast och efter överenskommelse. 

Tjänsten är en provanställning i 3 månader med möjlighet till en tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 

december 2022 i enlighet med Lag om offentliga politiska sekreterare i kommuner och 

landstingskommuner. Politiska sekreterare rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för 

tjänstgöringen. Lag om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig.  

Regionstyrelsen i VGR är formell arbetsgivare. 

 

Ansökan 

Ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk skickas till veronica.ojeskar@demokraterna.se.  

Du är också välkommen med frågor till samma mailadress.  

Om Demokraterna 

Demokraterna bildades som en ideell förening i februari 2017. Partiet Demokraterna lanserades i maj 

samma år och ställde upp i både kommunvalet i Göteborg och regionvalet i Västra Götaland i 

september 2018. Demokraterna fick 17 procent av rösterna i Göteborg och blev därmed stadens näst 

största parti. Demokraterna har 14 av 81 mandat i kommunfullmäktige och är representerade i alla 

stadens nämnder och styrelser. I Västra Götalandsregionen fick Demokraterna drygt tre procent av  
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rösterna, vilket gav partiet fem mandat av 149 i regionfullmäktige. Vi vill vara den samlande 

demokratiska kraften som är lösningsorienterad och inte fast i en traditionell höger- eller 

vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för regionen och dess 

medborgare. Vi söker kunskap, inbjuder till samtal och är beredda på kompromisser för att finna de 

bästa lösningarna för Göteborg och Västra Götalandsregionen. 


