
Sveriges Allmänningsskogars Förbund 

Näringspolitisk kommunikatör  
Sveriges Allmänningsskogars Förbund söker en Näringspolitisk kommunikatör. Vi erbjuder en trivsam 

arbetsmiljö, goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation och stimulerande arbetsuppgifter.  

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nybildat förbund bestående av Norrbottens 

Allmänningsskogar, Västerbottens Allmänningsskogar samt Besparingsskogarna i Dalarna. Genom 

att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp 

Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska 

dagordningen. Förbundet företräder cirka en 800 000 hektar skog, vilket motsvarar ungefär 2% av 

Sveriges produktionsskogar. 

Arbetsuppgifter 
Som kommunikatör hos oss för du förbundets talan i näringspolitiska frågor på såväl lokal-, regional- 

som riksnivå. En viktig uppgift är att synliggöra nyttan med Allmänningarna och Besparingsskogarna i 

media. Du ansvarar för förbundets övergripande omvärldsbevakning och påverkansarbete ur ett 

långsiktigt perspektiv. Detta innebär att du deltar i interna, så väl som, externa arbetsgrupper och 

nätverk som samlar aktörer och intresseorganisationer inom näringen. Du kommer att vara direkt 

underställd styrelsen i Sveriges Allmänningsskogars Förbund.  

Några exempel på arbetsuppgifter är att:  

• Delta i skogliga intressegrupper som påverkar Allmänningars verksamhet, ex inom EU, Riksdag och 
Regering, Regionala utvecklingsprojekt och Länsstyrelserna i respektive län 

• Bevaka brukanderättsliga och äganderättsliga frågor 

• Bevaka och svara på remisser i samråd med förbundets styrelse. 

• Föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk på 
dagordningen.  

• Bevaka att certifieringsstandarderna utvecklas i linje med Sveriges Allmänningsskogars Förbunds 
intressen. 

• Stötta ingående verksamheter i specifika frågor 

• Ta fram en media- och kommunikationsplan 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är strategisk, analytisk och har god förmåga att se övergripande samband mellan 

olika områden. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig vårdat, enkelt 

och begripligt i tal och skrift på både engelska och svenska. För att trivas med tjänsten bör du ha en 

god samarbetsförmåga och ett utåtriktat arbetssätt.  Högre skoglig utbildning och kunskap inom 

naturvårdsbiologi, kommunikation, fastighet- och avtalsrätt är meriterande. 

Anställningsvillkor 
Tjänsten är en tillsvidare anställning och heltid. Placeringsort kommer att vara på något av 

allmänningarnas/besparingsskogarnas kontor.  

Kontaktinformation 
Välkommen med din ansökan med löneanspråk till tjänsten som Kommunikatör senast 31 mars till 

adress: Älvdalens Besparingsskog Ulf Andersson Box 65, 79622 Älvdalen 

eller på mail: ulf.andersson@besparingsskogen.se.  Märk ansökan med Kommunikatör 

Frågor angående tjänsten besvaras av  

Ulf Andersson Förvaltare Älvdalens och Särna- Idre Besparingsskogar tele: 0251- 597470 eller  

Christian Rimpi förvaltare Jokkmokks allmänningsskog  tele  0705678781. 
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