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Befattningsbeskrivning för anställning hos 
Liberalerna Norrbotten 

Dina uppgifter för att stödja kommunernas följande arbete:  
 

• Samordning och stöd i och mellan förtroendevalda i lokalavdelningarna så att 
gemensam politik kan uppnås som gagnar både den enskilda kommunen, kommunerna 
och/eller regionen.  

• Politisk utveckling - t.ex. stöd med debattartiklar, motioner, medborgarförslag etc. - 
stödja förtroendevalda i sina frågeställningar, fråga om råd och tips etc.  

• Stöd och hjälp med medlemsregister, samtal med nya medlemmar, hjälp att dirigera 
medlem till rätt person, “en första hålla i handen” hjälp.  

• Samordning mellan lokalavdelningar för gemensam annonsering, politiska utspel etc.  
• Håller sig a-jour med lokala frågor som kan vara viktiga för politiken. 

• Stöd och hjälp med att utforma material, både sociala medier, flygblad, annonser samt 
att webb uppdateras för länets sida. 

 
Dina uppgifter för att stödja länsförbundets följande arbete:  
 

• Planera den politiska verksamheten tillsammans med länsförbundets ordförande. 

• Planera det löpande arbetet tillsammans med länsförbundets ordförande. 
• Skriva förfrågningsunderlag och ta in offerter. Förhandla med leverantörer. 

• Göra beställningar av material och marknadsföring. 
• Ansvara för inköp av kontors- och konferensmaterial. Hantera inkommande och 

utgående post/mejl, sköta fakturering och betalande av räkningar. 
• Ansvara för att se till så länsexpeditionen är i gott skick (i form av städ och annat) samt 

ansvara över länsförbundets del i bostadsrättsföreningens delade arbetsuppgifter 
(såsom trappstädning m.m) 

• Planera och genomföra årsmöten, förbundsmöten och nomineringsmöten samt andra 
möten och sammankomster som arrangeras av länsförbundet. Planera och organisera 
kampanjer, kurser och konferenser. Ansvara både för själva uppläggningen och för det 
praktiska såsom lokal, mat, rum och när så erfordras resor. 

• Ansvarig för sociala medier samt att webb uppdateras för länets sida. 

• Ansvara för kontakter och inbjudningar till massmedia inför besök och arrangemang. 
• Ansvara för att Länsstyrelsen erhåller underlag för fastställande av liberalernas valsedlar 

till riksdag och landstingsfullmäktige samt för att lokalavdelningarna lämnar in underlag 
för valsedlar till respektive kommunfullmäktige.  

• Stötta LUF, Liberala Kvinnor och andra närstående nätverk hos Liberalerna i deras 
arbete. 
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Under anställningen önskar Liberalerna som Norrbotten vi att arbetet fokuserar mot följande 
målsättningar: 
 

• Öka antalet röster så partiet kommer in i regionfullmäktige. 
• Se till så partiet i Norrbotten växer med fler medlemmar. 

• Stärka lokalföreningarnas valresultat jämfört med 2018. 
• Öka antalet kommuner som tar sig in i kommunfullmäktige i Norrbotten. 


