
Tillvarata jobbpotentialen 
inom de gröna näringarna

Naturnära jobb
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Skogsstyrelsen

• Myndighet för frågor som rör skog. Ansvarar för 

att den svenska skogspolitiken förs ut och 

förverkligas i praktiken av de som äger och 

brukar skogen

• Bidragit till arbetsmarknadspolitiken sedan 1959

• Tidigare projekt under 2000-talet

– Gröna jobb 2003-2006

– SAFT 2013-2015

– Lokala projekt i mellantiden
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Vad är Naturnära jobb?
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En regeringssatsning som skapar meningsfulla arbetsuppgifter, för att ge 
arbetssökande en enklare väg till anställning och jämna ut behoven på 
arbetsmarknaden. 

• Rikstäckande 

• 270 mkr 2018, 320 mkr 2019-2020

• Ca 1600 jobb per år i tre år



Samarbetande myndigheter
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– Skogsstyrelsen – Trafikverket – Naturvårdsverket –

– Sveriges Geologiska Undersökningar – Länsstyrelserna –

– Arbetsförmedlingen –



Ansvarsfördelning

• Skogsstyrelsen

– Samordnar

– Arbetsgivare

– Utför arbetsuppgifter

– Matchning

– Utvecklingsarbete

– Återrapportering 
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• Arbetsförmedlingen

– Hittar lämpliga deltagare

– Finansiering

– Bidrar till matchning

• Övriga myndigheter tillhandahåller arbetsuppgifter

• Naturvårdsverket: Skapar initiativ, främst hos kommuner

• SGU: Visualisering av utförda åtgärder



Skogsstyrelsen som arbetsgivare

• Målgruppen är nyanlända och 
långtidsarbetslösa, mixen ger god effekt

• Viktigt med jämn könsfördelning i grupperna

• Moderna beredskapsarbeten

• Praktik en månad, ca. 11 månaders 
anställning, avslutas inför fältsäsong ökar 
chans till arbete

• Utbildning, för att klara arbetsuppgifter men 
också för att lyfta individen

• Matchningsarbete under hela anställningen

– Jobb

– Utbildning

– Företagande
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Arbetsuppgifter
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• Meningsfulla och utvecklande

• God arbetsmiljö

• Liten undanträngning på ordinarie 

arbetsmarknad



Omfattning
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• Rikstäckande

• Ca 1600 jobb per år i tre år

• Karta över fördelning, med flest arbeten i 

Skåne och Stockholms län 



Vad kan SKS utveckla?

• Matchningsarbete lokalt- vägen in för er

• Utbildningssamordnare

• Utveckla det SKS ger individen

• Nästa steg för individen, är det ni?
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Funderingar kring Naturbruksskolorna och 
målgrupperna

• Naturbruksskolorna en väg framåt för vissa

• De gröna näringarna behöver påvisa arbetskraftsbehovet och 

attrahera arbetskraft

• Hur kan skolorna nyttjas för att täcka arbetskraftsbehovet, från den 

arbetskraftsresurs som nyanlända och övriga som står utanför 

arbetsmarknaden utgör

• Utred med stöd av Tillväxtverket?
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