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Ordföranden har ordet
Det var längesen arbetskraftsfrågorna diskuterats så mycket
som under 2020. Detta som en följd av de stängda gränserna
under våren 2020 som orsakades av Covid 19. Helt plötsligt
hade de flesta tyckare synpunkter på och om arbetskraften
i det gröna näringslivet. Och alla sade sig sitta på lösningar.
Debatten var till största del onyanserad och byggde inte på
kunskap. Det som jag totalt saknade i debatten var utbildningskvalitet, och vad bra yrkesutbildningar ska innehålla.
Om utbildningsinnehåll och kunskapsnivåer inte diskuterades
så mycket under det gånga året tror jag att dessa frågor
kommer att diskuteras flitigt under kommande år. Inte minst
när ämnesbetygsutredningen går från utredning till arbetsfas
för att kunna fungera i gymnasieskolan från hösten 2024.

Även den s.k. dimensioneringsutredningen kan få stort
genomslag. I vårt arbete med dessa två utredningar (läs mer
i denna verksamhetsberättelse) ser vi goda möjligheter till
framgång. Detta kommer dock att kräva en stor arbetsinsats
och engagemang från oss i branscherna, men ger också
möjligheter för oss att fundera över och påverka det framtida
innehållet i gymnasieskolan. Allt i syfte att få god kvalitet i
yrkesutbildningarna!

Marcus Söderlind

Ordförande för NYN,
ledamot av LRF:s Riksförbundsstyrelse

Foto: Johanna Norin
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Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN)
NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för
att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och
rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.
Medlemsorganisationer i NYN
• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
• Gröna arbetsgivare
• Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
• Unionen
• Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF)
• LRF Trädgård
• Svensk Djursjukvård (Sv.Dv)
NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb, läs mer på
www.gronajobb.se. För yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning, se: www.yrkesbevis.com.

Historik
NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november
1994 då Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, och Trädgårdsnäringens
Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades redan 1948 medan LYN
etablerades 1972. Sekreteriatsfunktionen uppehölls 1972-1977 av
Olof Brandesten, som utarbetade NYN:s stadgar och avtal, 19771981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 1997-2000 Maria
Elinder, 2000- Michael Insulander.
Ordförande har varit: 1972-1980 Vilhem Wessén, 1980-1983
Ove Eriksson, 1983-1991 Åke Björn, 1991-1992 Eva Telje Ekbjörn,
1992-1998 Tore Johansson, 1998-2002 Åsa Odell, 2002-2004
Per Sandberg, 2004-2005 Elisabeth Gauffin, 2005-2014 Titti
Jöngren, 2014-2019 Sara Helgstrand, 2019- Marcus Söderlind.

Kansli
Yrkesnämndens kansli är förlagt
till LRF, Franzéngatan 1, Stockholm.
Kanslichef är Agronom
Michael Insulander.

Kanslichef Michael Insulander

NYN:s styrelse
Årsmötet hölls som videokonferens den 23 juni 2020.
Vid årsmötet anmälde medlemsorganisationerna i Naturbrukets Yrkesnämnd följande styrelseledamöter, suppleanter,
ordförande respektive vice ordförande t.o.m. nästkommande
årsmöte, i enlighet med NYN:s stadgar:
Medlemsorg. Ordinarie ledamöter
LRF
Marcus Söderlind, ordf. (AU)
Sofia Karlsson
Cassandra Bjelkelöv Telldahl

Suppleanter
Jenny Höglund
Håkan Persson
Wictoria Bondesson

Gröna Arb.giv.

Lena Andersson (AU)
Ann-Soffie Perrin

Henrik Persson
-

Kommunal

Anja Westberg, v.ordf. (AU)
Jörgen Gustavsson

Annika Nordström

SKAO

Lilly Kristensen

Christer Pettersson

Unionen

Kristina Fanberg

STAF

Carina Wallin

Göran Andersson

LRF Trädgård

Gunilla Nordberg

Marcus Söderlind

Sv.Dv

Kristine Wiklund

Lars-Olov Söderberg
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Verksamhetsberättelse för 2020
Aktuellt från styrelsen
I föreliggande årsberättelse redovisas en del av styrelsens arbete och beslut. Styrelsen har, förutom årsmötet 23 juni, haft
tre sammanträden.
Den 15 april sammanträdde styrelsen på grund av coronapandemin för första gången som videokonferens. På dagordningen bl.a. Skolverkets projekt ”Branschers arbete för fler yrkeslärare” där styrelsen godkände slutrapporten ”Branschers
arbete för fler yrkeslärare – redovisning av projekt”, författad
av projektledaren Catharina Matsdotter. Hela projektet har finansierats av Skolverket.
Skolverkets delredovisning till regeringen om försöksverksamhet med yrkesprov presenterades. Konstaterades att regeringsbeslut om ”Utvecklat Komvux ska stärka kompetensförsörjningen” innebär förbättrade möjligheter för yrkesbytare.
Styrelsen beslöt även att bevaka hur regionaliseringen av Komvux konkretiseras.
Diskuterade styrelsen utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (U 2018:01). Där framkom bl.a. att utredningen är kritisk mot oseriös marknadsföring
vid många skolor. Utredaren anser att det finns underskott på
arbetsmarknadsrelevans i utbildningarna. Utredaren föreslår
ev. att standardinformation tas fram som visar vart eleverna tar
vägen efter utbildningen. Någon typ av regionala yrkesråd föreslås få identifiera kompetensbehoven. Utredningen beräknas
redovisa sitt uppdrag till Regeringen senast den 1 juni 2020.
Marcus Söderlind redogjorde från möte 2020-02-26 med
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) kring arbetet med
branschvalidering enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Diskuterades för- och nackdelar med branschvalideringar med avseende på krav på branschernas arbets- och
kostnadsinsats.

Vid styrelsesammanträdet godkände styrelsen Årsredovisning
och verksamhetsberättelse för 2019 vilken fr.o.m. i år inte
trycks upp utan enbart distribueras som pdf-fil och i maj publicerades på NYN:s hemsida www.nyn.se
Årsmöte
Den 23 juni höll NYN årsmöte. På programmet stod, förutom
sedvanliga årsmötesförhandlingar, beslut att nominera Sofia
Karlsson som ersättare i Skolverkets Nationella programråd.
Betänkande av Utredningen om planering och dimensionering
av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) gicks igenom.
Diskuterade styrelsen Sveriges referensram för kvalifikationer,
SeQF och konstaterades att det måste vara arbetsmarknadens
behov av kompetenser som styr om våra organisationer skall
ansluta våra kriterier som exempelvis Grönt Kort.
21 oktober höll NYN styrelsesammanträde kombinerat med
processmöte. Frågor som behandlades var bl.a. Gröna Jobb
och behovet av IT-utveckling. Skolverket var inbjudna och talade om utveckling av försöksverksamhet med yrkesprov samt
aktuella utredningar och remisser. Slutsatser från projektet
branschers arbete för fler yrkeslärare presenterades och Gröna
arbetsgivare redogjorde för projektet Jobba Grönt.
Vid sammanträdet den 25 november var bl.a. följande frågor
på agendan; reflektioner från styrelsesammanträde och processmötet i oktober, NYN:s nyhetsbrev, elevstatistik från naturbruksgymnasierna, rapport från nationella programrådet,
myndigheten för yrkeshögskolan, yrkestävlingar, samt gårdsmästarutbildningen. Vidare behandlade styrelsen verksamhetsplan och budget för 2021.
Broschyr till SYV
Trädgårdsanläggarna i Sverige har samordnat finansieringen
av en broschyrer vilken distribueras till SYV:ar, se bilder nedan.
Broschyren utgör bilaga till Tidningen Utemiljö nr 6. Den skick-

För kompletterande och fylligare information läs NYN:s Nyhetsbrev på
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as till alla SYV:ar precis som tidigare år och delas ut på skolor,
mässor och utbildningar m.m. Styrelsen för NYN har beslutat
om delfinansiering av denna broschyr.
Centrala yrkesnämnder – Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN)
Ett nära samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och
Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) prioriteras av styrelsen. Under året har ett antal gemensamma arbets- och planeringsmöten genomförts vilka redogörs under ett antal rubriker i föreliggande verksamhetsberättelse.
Nämnden för internationellt praktikantutbyte
11 juni höll Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom
naturbruk (praktikantnämnden) årsmöte. Antalet inresande
praktikanter ligger de senaste åren stadigt på drygt fyrahundra.
Sett över en femårsperiod har antalet inresande praktikanter
fördubblats. Praktikantnämnden är organisatoriskt underställd
Naturbrukets Yrkesnämnd. Den löpande verksamheten handhas av Jordbrukare-Ungdomens Förbund, JUF.
Kommitténs verksamhet består av att främja praktikantutbytet
mellan Sverige och andra länder.

www.nyn.se
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Verksamhetsberättelse för 2020
Gröna Jobb
Gröna Jobb har levererat underlag och statistik till såväl myndigheter, organisationer, utbildningsväsendet som till politiker.
Vår icke kommersiella profil är en styrka - vi ses som seriösa
och trovärdiga. Något som är värt att vara extra rädd om.
Verksamhetsledare Annika Bergman rapporterar att Gröna
Jobb är starkt påverkat i dessa Corona-tider. Man har ett
mycket starkt tryck på supporten eftersom det gröna näringslivets arbetskraftsbehov har fått stort genomslag medialt. Det
är bl.a. kommuner som önskar information och många samtal
kommer från journalister.
Många permitterade och arbetslösa letar nya jobb. En ny kategori arbetssökande är enmansföretagare vars hela affär är
utraderad. Tyvärr uppstår ofta samma dilemma, det finns en
geografisk trögrörlighet.
I början av året togs förslag fram att utvidga möjligheterna
att visa annonser som ”visstid”. Tanken är att tydliggöra detta
på startsidan - tydlig ingång och beskrivande text (både för

ANTAL JOBB 2018 - 2020 (OKT)

arbetsgivare och för arbetssökande). Möjlighet att vid sökning filtrera på detta, och senare lägga som bevakning. Detta
underlättar ytterligare för annonsörer och jobbsökare. Under
april färdigställde vår leverantör dessa förändringar och lade
ut denna nyhet på hemsidan.
Verksamhetsledare Annika Bergman rapporterar vidare:
• Vi startar nu upp jobbet med att byta IT-leverantör. Vi vill
hitta en mer lyhörd och innovativ partner, gärna en mindre
leverantör.
• Budget för nästa år kommer att omfatta uppdateringar av
funktioner och utveckling av design. Ett slags kontinuerligt
hygienarbete i en snabbrörlig värld. Ungefär halva budgeten
går till verksamhetsledning och support.
Nedan några intressanta grafer från vår databas.

JOBBFÖRDELNING INOM KATEGORIERNA 2020
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Verksamhetsberättelse för 2020
Grönt Kort/Yrkesprov och Yrkesbevis
De flesta aktiviteterna inom Grönt Kort har under året varit
inom Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov, se särskild rubrik på sid 10.
Årets Ungdomsdiplom
Johan Kristiansson, förman på Törlan Lantbruk i Tvååker, Halland, får i år en av lantbrukets finaste priser när han tilldelas
Årets Ungdomsdiplom 2020.
- Johan Kristiansson har trots sin unga ålder redan avancerat till förman på Törlan Lantbruk i Tvååker. Han fick snabbt
arbetsgivarnas
förtroende för sin
förmåga att suga
åt sig kunskaper
och ta fullt ansvar
för djuren, säger
Linda Grimstedt,
chefredaktör på
Tidningen Husdjur, som delar ut
priset tillsammans
med Naturbrukets
Yrkesnämnd.

Juryns motivering: ”Johan Kristiansson har med ett stort intresse för mjölkproduktionen utvecklats till en mycket duktig medarbetare på Törlan Lantbruk i Tvååker. Han är noggrann samt
ansvarstagande i arbetet och arbetar aktivt för att kontinuerligt
förbättra gårdens resultat. För sina höga ambitioner och kvalitet
i arbetet tilldelas han Årets Ungdomsdiplom 2020.”
Priset är ett stipendium på 5 000 kronor, diplom samt blommor. I år delades priset ut via en digital ceremoni på Törlan
lantbruk. En inspelning från prisutdelningen finns tillgänglig på
Husdjurs Facebooksida.
Om utmärkelsen
Tidningen Husdjur och Naturbrukets yrkesnämnd delar varje år
ut ett ungdomsdiplom till en ung djurskötare i början av sin yr-

www.vxa.se/husdjur/nyheter/2020/arets-ungdomsdiplom-till-johan/

NYN:s diplomerare för Grönt
Kort, Catharina Matsdotter,
deltar sedan många år i
juryarbetet.

NYN:s diplomerare 2020:

Anne J Andersson
Gris

Foto: Lisbeth Karlsson,
Tidningen Husdjur

kesbana. Genom detta ska ungdomar som ännu inte har det ansvar eller den erfarenhet som ligger bakom utmärkelsen Årets
Djurskötare™ uppmärksammas och uppmuntras. Läs mer på:

Catharina Matsdotter
Mjölk

Peter Borring
Växtodling

Claes Pettersson
Växtodling

Maria Runnerstam
Trädgård

Översikt för alla år hittills som NYN diplomerat Grönt Kort (saknas delredovisning från trädgård).

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

287

236

291

321

340

302

236

124

98

47

37

37

18

16

69

82

195

169

238

281

262

224

194

108

94

42

32

36

16

11

-

-

32

34

61

61

73

51

51

26

23

19

15

12

8

6

Totalt antal godkända

51

54

146

129

171

213

208

164

169

92

72

36

25

27

11

9

Antal godkända i procent (%)

74

66

75

76

72

76

79

73

87

85

77

86

78

75

69

82

Totalt antal anmälda
Totalt antal diplomerade
Totalt antal omprov
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Verksamhetsberättelse för 2020
Yrkesbevis
Kansliet för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
(TCYK) rapporterar följande statistik gällande antal utfärdade
Yrkesbevis 2020.
Antal Yrkesbevis 2020 (Källa TCYK)

1. Skötsel och förvaltning, utemiljö
43
2. Ritningsläsning, avvägning och utsättning 51
3. Schakt, fyllning och dränering
8
4. Markbetong och asfalt
16
5. Trappor och murar
9
6. Naturstensarbeten
28
7. Gräsanläggning
36
8. Växtkännedom
69
9. Beskärning och trädvård
125
10. Lekredskap och träarbeten
25
11. Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare
12
12. Vår uppgift som krematorietekniker
2
13. Plantskolist
28
Totalt
452

Myndigheter och departement
Myndigheten för yrkeshögskolan
31 januari lämnade NYN ett yttrande över rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ”Sverige ska bli mer självförsörjande på livsmedel men kompetensbristen är ett hinder”.
26 februari inbjöd Myndigheten för yrkeshögskolan till konferens kring arbetet med branschvalidering enligt Sveriges
referensram för kvalifikationer (SeQF). Diskuterades för- och
nackdelar med branschvalideringar med avseende på krav på
branschernas arbets- och kostnadsinsats. Styrelsen för NYN
har beslutat att NYN och LRF under året dryftar frågan om berörda organisationer bör starta ett arbete med att nivåplacera
branschvalideringar i SeQF.
NYN:s kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH,
innehåller även ett återkommande årligt möte där MYH går
igenom ansökningsläget, presenterar olika material och utredningar som de önskar diskutera, liksom underlag från MYH
med bl.a. utfall från senaste ansökningsomgången, samt ansökningsstatistik över försöksverksamhet med korta flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan mm (se tabell nedan).
Myndighetens rapport ”Kompetensbristen kan hindra ökad
livsmedelsproduktion” där flera av våra organisationer bistått
med underlag, är ett exempel.
18 mars mottog NYN nedanstående lista över de ansökningar
om försöksverksamhet med korta flexibla utbildningar som
MYH har fått in inom gröna näringar:

12 maj var NYN och branschföreträdare för de gröna näringarna inbjudna till arbetsmöte med Myndigheten för yrkeshögskolan. MYH redovisade det totala utbudet för yrkeshögskolan
och inriktningar inom det gröna området. Platserna för arbetsledare inom trädgård skall bevaras och ligger på en tillfredställande nivå. Utbildningar till trädgårdsanläggare behöver öka.
Inom trädgårdsodling saknas det personer med utbildning
överhuvudtaget eftersom för få går naturbruksgymnasiet. Det
behövs fler företagare inom trädgårdsproduktionen. Inom lantbruk är tre utbildningar igång. Det motsvarar i stort det behov
som finns. Eventuellt skulle det behövas en utbildning i Skåne
men ingen ansökan har kommit in. Viktigt att de pågående utbildningarna får fortsätta. Driftledare lantbruk har förbättrat
sin nyttjandegrad markant de senaste åren vilket är mycket
glädjande. Examensgraden för de gröna näringarna ligger i
stort sett i linje med yrkeshögskolan i stort.
Den 16 oktober besvarades en enkät som Myndigheten för
yrkeshögskolan tillställt bl.a. NYN med frågor om utbildning
inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog etc. Frågeställningarna
berörde efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning och det årliga
utflödet av utbildningsplatser för våra branscher via yrkeshögskolan på tre till fem års sikt. NYN besvarade denna enkät med
gott bistånd från LRF:s experter.
18 november deltog NYN i MYH konferens om SeQF. Representanter från nyckelaktörer från Byggbranschens yrkesnämnd
(BYN), Svenska Bergteknikföreningen och Försvarsmakten. På
agendan inblick i vad som har hänt de första fem åren och hur

Anordnare
Utbildningsnamn
Plats
			

Båstad Kommun Akademi Båstad
Gunnebo Slott och Trädgård AB
Hvilan Utbildning AB
Hvilan Utbildning AB
Hvilan Utbildning AB
Hvilan Utbildning AB
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Ekosystemtjänster i praktiken
Trädgård för hälsa och utveckling
Arbetsledare Trädgårdsanläggning
Arbetsledare Trädgårdsanläggning
Arbetsledare Trädgårdsanläggning
Arbetsledare Trädgårdsanläggning

Båstad
Mölndal
Kabbarp
Uppsala
Kabbarp
Uppsala

Antal stud
2020

Antal stud
2021

Sökt antal
YH-poäng

25
0
15
15
15
15

25
40
15
15
15
15

50
99
99
30
99
99
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Verksamhetsberättelse för 2020
SeQF är på väg att utvecklas till en viktig del i strukturen för
kompetensförsörjning och livslångt lärande. Material från konferensen finns på https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/
SeQF/SeQF_5ar/ Kan konstateras att NYN:s ställningstagande
att avvakta med SeQF förefaller klokt mot bakgrund av bl.a.
de stora kostnader som en anpassning till SeQF innebär, enligt
företrädarna för andra branscher. Erfarenheten visar att mellan 1 - 5 mkr för det initiala utvecklingsarbetet inte är ovanligt.
25 november hölls möte mellan NYN och Myndigheten för
Yrkeshögskolan i syfte att diskutera möjligheterna att starta
plantskolistutbildning.
Nationella programrådet för naturbruksprogrammet
12 februari inbjöd Skolverket till ordinarie konferens med Nationella programrådet. Detta var mandatperiodens andra programrådskonferens. På agendan var bl.a. Skolinspektionens
tematiska kvalitetsgranskningar av undervisning i yrkesämnena djur och ellära.
Eqavet 2.0 - Kvalitet i yrkesutbildning presenterades liksom
den förestående ämnesöversynen. De programspecifika frågorna som behandlades för naturbruks-programmet var bl.a.
att det förberedande arbetet kring ämnesöversyn är påbörjat.
Skolverket har påbörjat behandlingen av inkomna förslag till
förändringar i ämnesplaner mm. (se NYN remissyttrande i januari över Skolverkets revidering av gymnasieskolans yrkesprogram, Dnr 2017:1728, 2017:803, SKOLFS 2010:46).
Den 14 april inbjöd Skolverket till arbetsmöte med Nationella
programrådet naturbruk. Vid mötet behandlades tre ansökningar från naturbruksgymnasier: Wången ansökte om riksrekrytering för en kurs med inriktning hästskötare trav med kompetens inom sjukvård. Bollerup ansökte om riksrekrytering för
kurs hästskötare inriktning på unghästar. Kalix naturbruksgymnasium ansökte om särskild variant inom skogsinriktningen för
kurs om förädlingskedjan från träd till förädlade produkter.
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Yrkespaket
Vid sammanträdet 14 april presenterade Skolverket önskemål
om fler yrkespaket mot bakgrund av det aktuella arbetsmarknadsläget (Corona krisen). I dagsläget finns yrkespaket
Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng, motsvarande kompetenserna inom arbete i mjölkproduktion (Grönt Kort).
Sveriges Trädgårdsanläggare hade tidigare lämnat förslag till
justering av yrkespaket och snabbutbildning av yrkesbytare
med Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete med skötsel av utemiljöer. Leder
till Yrkesbevis 1 och anställningsbarhet inom skötsel av utemiljö.
NYN lämnade in förslag på två nya yrkespaket; yrkespaket
med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete
med skötsel av grödor och mark med lantbrukets fältmaskiner, 600 poäng, samt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området grisproduktion, 600 poäng. Samtliga yrkespaket är även kopplade till
kriterierna i NYN:s Gröna Kort.

Finansiering av läromedel
NYN:s ordförande Marcus Söderlind hade inför mötet den 7
oktober rest fråga om finansiering av läromedel inom naturbruk, vilket diskuterades av rådet. NYN kontaktade efter
programrådets möte utredningen Stärkta skolbibliotek och
läromedel, Dir. 2019:91 med uttryck om en önskan att
muntligt framföra inspel kring finansiering av framtagande
av gymnasielitteratur inom yrkesutbildningarna. Utredningen
har svarat att man är intresserad att möta yrkesnämnderna
i samband med Nationella programrådet. Utredningen skall
redovisas den 30 juni 2021 för att därefter ev. remitteras.

EQAVET
7 oktober höll Nationella programrådet, Skolverket, gemensam konferens för yrkesutbildning på gymnasial nivå. Konferensen startade med en presentation av arbetet med Kvalitet
i yrkesutbildning (EQAVET - European Quality Assurance in
Vocational Education and Training) och beskrivning av arbetsprocessen med att ta fram kvalitetsindikatorer. Skolverket
genomförde en utvärdering av mandatperiodens första år
med fokus på ändrat mandat, mötesform och frekvens samt
innehåll.
Därefter hölls arbetsmöte med programrådet för naturbruk.
På agendan bl.a. kvalitet i yrkesutbildning och utvärdering av
det första året av programrådets innevarande mandatperiod.
Programspecifika frågor som ämnesöversyn, frågor rörande
de nya inriktningarna, riksprislistan mm berördes.
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Skolverkets arbetsgrupp - mät- och målområden för kvalitet
i yrkesutbildning
30 januari hölls möte med Skolverkets arbetsgrupp kopplad
till mät- och målområden för kvalitet i yrkesutbildning, i vilket
NYN ingår. Resultatet gruppens arbete planeras redovisas för
Nationella programrådet februari 2021. Presenterades kvalitetsverktyg för yrkesutbildning inspirerat av European Quality
Assurance in Vocational Education and Training, EQUAVET,
som är en rekommendation. EQUAVET mäter tecken på kvalitet
genom indikatorer, deskriptioner.
28 maj höll Skolverket workshop med en arbetsgrupp för kvalitet i yrkesutbildning i vilken NYN ingår. Presenterades Cedefops verktyg European Skills Index (ESI) vilket kan användas
för att stärka yrkesutbildningens kvalitetsindikatorer. Indikator
är exempelvis andel elever i gymnasial yrkesutbildning. Skolverket gav en bild över hur ESI används mellan EU-länderna.
Arbetades med frågeställningar kring varför ser det ut som det
gör i Sverige, vad kan politiken göra, vad kan utbildningssystemet göra? ESI presenteras på https://www.cedefop.europa.eu/
en/publications-and-resources/data-visualisations/europeanskills-index.
Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov
23 januari genomfördes möte mellan NYN: kansli, våra diplomerare, samt de yrkeslärare vilka deltar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov. Mötet var en förberedelse inför
kommande heldagsmöte med Skolverket i februari.
14 februari inbjöd Skolverket till en konferens kring försöksverksamheten med yrkesprov. Inbjudna var NYN och diplomerarna för yrkesprov i växtodling, växthusodling och frilandsodling samt mjölk- och grisproduktion. Syftet med mötet var att
fördjupa oss i arbetet med yrkesproven och presentera de olika
proven för att lära och ta hjälp av varandra, samt diskutera om/
hur yrkesproven kan bidra till utbildning och bransch.
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NYN:s diplomerare involveras i projektet tillsammans med
yrkeslärare enligt följande (* Finansieras av Skolverket inom projektet):
Mjölk
Djurskötare gris
Växtodling
Frilandsodling/
Växthusodling

Catharina Matsdotter och
Anne J Andersson*/Annika Farinder*
Anne J Andersson och Annika Farinder*
Peter Borring, Claes Pettersson och
Tobias Joelsson*
Maria Runnerstam och Ingegerd Olsson*
samt Annika Öhman, LRF Trädgård.

3 juni hölls möte med NYN:s diplomerare som förberedelse inför möte i höst/vinter med Skolverket kring försöksverksamheten. Skolverkets hade i förväg mejlat ett antal frågor: Hur ligger
ni till i ert arbete med utformandet av yrkesprovet? Motsvarar
ert yrkesprov ”hela” yrkesdelen i den gymnasiala yrkesutbildningen eller har prioriteringar gjorts? Om ja, hur? Är något borttaget eller tillagt? I så fall varför? Skulle styrdokumenten för
utbildningen kunna fungera som underlag för ert yrkesprov eller krävs någon ytterligare dokumentation? Vilka för- och nackdelar finns det med att kriterierna för yrkesproven motsvaras
av styrdokumenten alternativt att de formuleras ”separat” och
blir ett komplement? Vilka för- och nackdelar finns det med att
yrkesprovet delas upp i delprov alternativt hålls ihop i ett helt
prov i slutet av utbildningen?
1 september möte med undervisningsrådet Per Fermvik, Skolverket, och NYN:s diplomerare kring frågan om yrkesproven.
Bakgrunden var frågeställningar som uppkommit i gruppen,
bl.a. om styrdokumenten för yrkesutbildningen skulle kunna
fungera som underlag för ett yrkesprov eller om det krävs någon ytterligare dokumentation, samt frågan om vilka för- och
nackdelar det finns med att kriterierna för yrkesproven motsvaras av styrdokumenten alternativt att de formuleras ”separat” och blir ett komplement.
27 november uppföljningsmöte med Skolverket för genomgång
av nuläget i projektet för att få en gemensam nulägesbild, som
skall bidra till att tydliggöra vilka frågor som är särskilt viktiga

att utreda vidare. Målet är att Skolverket i slutredovisningen
februari 2022 skall kunna presentera en eller möjligtvis flera
modeller där yrkesprov kan genomföras av samtliga elever som
läser en yrkesutbildning på gymnasial nivå, oavsett bransch,
yrkesområde, utbildningsort, skola, utbildningsanordnare, lärare och ålder på eleven. Under vintern kommer Skolverket att
fokusera på att formulera och påbörja utredningen av dessa
frågor samt att skriva delredovisningen som skall presenteras
för Utbildningsdepartementet/regeringen senast 1 april 2021.
För att få ytterligare underlag till nulägesbilden och delredovisningen har NYN lämnat nedanstående skriftliga svar på ett
antal frågor kring yrkesproven:
1. Om yrkesprov ska införas i den gymnasiala yrkesutbildningen behöver detta regleras i styrdokument. Hur kan
skola och arbetsliv samverka för att säkerställa att innehåll
och nivå på det som ska förevisas i yrkesprovet hålls relevant och aktuellt? Skulle det arbetet kunna genomföras i de
nationella programråden? Har ni andra förslag?
Det ligger nära till hands att de nationella programråden skulle
kunna vara en rimlig plattform och befintlig struktur att hantera styrdokumenten runt yrkesproven på. Emellertid är programråden för hela programmen och det skiljer mycket mellan
olika inriktningar inom exempelvis naturbruksprogrammet.
Därför tänker vi att det krävs en hel del av branschsammanhållande aktörer som exempelvis NYN för att skapa de mötesplatser och forum inom resp. bransch för att upprätthålla en
kontinuerlig branschdialog rörande kriterierna för respektive
yrkesprov. Varje naturbruksgymnasium skall ha ett fungerande
lokalt programråd. Dessa kunde användas som remissinstans
och förankringspunkt för NYN, men där är vi inte än. Skolverket behöver således beakta de inbördes skillnaderna inom programmen om man ska lägga arbetet på detta inom de nationella programråden. Exempelvis trädgård är väldigt varierande
med flera yrkesområden under ett tak.
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2. Om företrädare för arbetslivet ska vara med och bedöma
vid genomförande av yrkesprov,
a) vad krävs för att företrädaren ska ha mandat för uppgiften så att ett yrkesbevis eller motsvarande kan utfärdas
efter ett godkänt prov?
Det måste vara en person med erkänt yrkeskunnande och personen ifråga måste vara väl insatt i förutsättningar och krav för
yrkesproven så det blir likvärdigt. Personen måste vara godkänd av sin bransch. Det är en fördel att någon utifrån kommer
och är med och bedömer utifrån ett arbetslivsperspektiv. Om
inte det är möjligt så i alla fall en lärare från en annan skola.
NYN har formulerat kriterier (se nedan) för den som examinerar/utfärdar yrkesprovet. NYN anser att i de fall de lokala
programråden fungerar på skolorna kan de i samråd med nationella branschaktörer motsvarande NYN, godkänna personer
ansvariga för lokala genomförandet av yrkesprovet. NYN:s kriterier enligt följande:
De olika yrkesproven inom lantbruk och trädgård ska fånga
upp att den examinerade både fått med sig kunskaper enligt
de aktuella styrdokument som föreligger inom den aktuella
inriktningen och vad som anses rimliga förväntningar utifrån
arbetslivets krav för den yrkesroll som den examinerade är
tänkt att verka i, exempelvis djurskötare eller maskinförare.
Nedanstående kriterier är således viktiga grunder för den som
ska examinera yrkesprov. Men det är ytterst NYN som godkänner vederbörande genom att göra en samlad bedömning av
personen.
Personer (både från näring och skola) som ska examinera bör;
- Ha flerårig bred, praktisk yrkeserfarenhet av de yrkesroller
som examineringen riktar sig mot.
- Ha goda nätverk inom branschen och kunna göra trovärdig
att man har förmåga att löpande hålla sig övergripande
uppdaterad om gällande praxis och utvecklingsnivå på
teknik och arbetsmetoder inom den aktuella inriktningen
ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

- Ha formell grundutbildning inom området. Eftergymnasial
utbildning / högskola är önskvärt men inte absolut krav.
- Ha god kännedom om utbildningsvärlden och de styrdokument som skolan har att verka efter som är aktuella
för inriktningen.
- Vara erkänd duktig yrkesperson med förmåga att kombinera teori och aktuell praktik och ha förtroende i både
bransch och utbildningssektorn.
- Stå för en god värdegrund som hanterar alla människor
med respekt.
Enskilda moment i en examination kan delegeras till andra kollegor som inte är kvalitetssäkrade av NYN. Men det är alltid
den kvalitetssäkrade och godkända eximinatorn av NYN som är
garanten för att examinationen är ärlig och rättssäker.
En idé som vi inte vet om det hör hemma i detta svar men
NYN:s mest erfarna diplomerare kunde användas för någon
form av erfarenhetsutbyte som exempelvis ”roadtrip” eller deltagande vid ett seminarium för att dela med sig av den mångåriga kompetens man samlat på sig. Det borde vara obligatoriskt
att minst en på varje naturbruksgymnasium får ta del av denna
samlade kompetens.
b) hur kan det säkerställas att alla elever i landet som läser en
gymnasial yrkesutbildning inom ert yrkesområde får möjlighet
att genomföra yrkesprovet inom ramen för sin utbildning?
Om yrkesprovet blir en del av utbildningen måste det finnas
tydliga ramar om vad som ska ingå och när i utbildningen den
ska genomföras. Det måste också vara fastställt vem som bedömer och vilka förutsättningar som måste finnas på skolorna.
NYN anser att man genom att lägga upp yrkesprovet som två,
eller möjligen flera delprov, borde det vara rimligt att genomföra under skoltid och inom ordinarie schema. Jämförbart med
nationellt prov. I det läget borde det kunna bli en naturlig del
för alla som går på ett naturbruksgymnasium.

Den 7 december genomfördes en avstämning med LRF Kött
och de två förslag med ”Grönt kort nöt och lamm” som man
arbetar med. Diskuterades tankar om hur dessa kan infogas
som yrkesprov på naturgymnasiet i framtiden.
Skolverkets projekt - Branschers arbete för fler yrkeslärare
10 december mejlades formulär till samtliga skolledare vid
naturbruksgymnasierna med fråga om hur stort behov de
uppskattar av att rekrytera yrkeslärare inom naturbruk de
närmaste 3 – 5 åren. Denna enkät är en del av NYN:s projekt
”Branschers arbete för fler yrkeslärare” vilket Skolverket beviljat statsbidrag.
I februari redovisades slutrapporten för Skolverksprojektet
”Branschers arbete för fler yrkeslärare 2019” (se bild nedan).
Detta projekt finansierades helt med statsbidrag från Skolverket.
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Remisser & Yttranden
MYH rapport
31 januari lämnade NYN ett yttrande över rapporten från
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ”Sverige ska bli mer
självförsörjande på livsmedel men kompetensbristen är ett
hinder” där flera av våra organisationer bistått med underlag
och granskning.
Ämnesbetyg
15 januari höll NYN telmöte kring Ämnesbetygsutredningens
förslag om ämnesbetyg på yrkesprogrammen på gymnasieskolan samt motsvarande kurser på komvux/validering mm. Vidare
diskuterades översyn av ämnesplaner.
20 januari höll NYN och de övriga gröna yrkesnämnderna
uppföljande möte på inbjudan av Amelie von Zweigbergk, Ämnesbetygsutredningen (dir. 2018:32, U2018:03). NYN gavs
möjlighet att komma med inspel både på en övergripande nivå
(generella förslag om ämnesbetyg) och specifika frågor kring
naturbruksprogrammets inriktningar/ yrkesutgångar.
24 januari avgav NYN yttrande över utredningsförslag kring ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. (dir. 2018:32, U2018:03)
och förslag på vilka kurser som kan ingå i den planerade nya
strukturen.
4 mars lämnade NYN yttrande till Skolverket över ämnesbetyg
och analys av ämnesplaner mm. Yttrandet bestod av enkätsvar
från trädgårdslärare. Frågeställningarna rörde namn på ämnet
och kursen, orsaken till behov av förändring, vad i den nuvarande ämnesplanen som måste finnas kvar, vad i den nuvarande
ämnesplanen kan tas bort, vad behöver läggas till, och ev. justering i kunskapskraven.
Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram
31 januari avgav NYN remissyttrande över Skolverkets revidering av gymnasieskolans yrkesprogram (Dnr 2017:1728,
2017:803, SKOLFS 2010:46). Förslaget innebär bl.a. att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

hållning, ny inriktning naturturism skapas och inriktningen
skog byter namn till skogsbruk. Yttrandet har också bäring på
Ämnesbetygsutredningens förslag (dir. 2018:32, U2018:03).
Betygsutredningen
I december avgav NYN remissyttrande över Betygsutredningen
2018; Bygga, bedöma, betygssätta – en modell för planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).
I detta betänkande redovisas hur ämnesbetyg kan införas i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Remissen ger även
förslag på fler justeringar i betygssystemet för alla skolformer.
NYN bejakar en övergång från kurs- till ämnesbetyg utifrån att
det ger möjlighet att se en helhet för eleven inom ett visst ämne
och inte falla för att något eller några moment i en viss kurs
kvalificerar till lågt betyg. Men det ställer också stora krav på
att lärare som undervisar i olika ämnen kan samordna sina bedömningar kring en helhet.
Stärkta skolbibliotek och läromedel
Under vintern har NYN även arbetat med förberedelser till
ev. uppvaktning eller yttrande till utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel (Dir. 2019:91). En särskild utredare
ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken
i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta
ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången
till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska
också föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel
i svensk skola. Utredningen skall redovisas den 30 juni 2021
för att därefter ev. remitteras.
Utredningen om planering och dimensionering av Komvux och
gymnasieskola
30 november inlämnades remissyttrande över utredningen
om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola; Gemensamt ansvar – en modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33).
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I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och
nationella kompetensbehov.
30 november remissyttrande över utredningen om planering
och dimensionering av komvux och gymnasieskola; Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av
gymnasial utbildning (SOU 2020:33). I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux
och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. NYN ställer sig i huvudsak positiva till utredningens
övergripande förslag. Framförallt tillstyrker NYN förslaget att
utbudet av utbildning i gymnasieskolan skall beslutas mera
med hänsyn till behoven på arbetsmarknaden. NYN ser mycket
positivt på utredningens förslag att det ska finnas regionala
branschråd för gymnasial yrkesutbildning. NYN tillstyrker även
förslaget att kommuner ska samverka för ett ändamålsenligt
utbud. Vår utgångspunkt är dock att det ska vara riksrekrytering till samtliga inriktningar inom naturbruksprogrammet.
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Nationella kompetensrådet inom det gröna och
naturbaserade näringslivet
Under året har NYN varit inbjuden till det s.k. Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet,
som utgör del av landsbygdsnätverket.
27 mars höll rådet möte där utredningssekreteraren Fritjof
Karlsson redogjorde för utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (U 2018:01). Där
framkom bl.a. att utredningen är kritisk mot oseriös marknadsföring vid många skolor. Utredaren anser att det finns underskott på arbetsmarknadsrelevans i utbildningarna. Utredaren
föreslår ev. att standardinformation tas fram som visar vart
eleverna tar vägen efter utbildningen. Någon typ av Regionala
yrkesråd föreslås få identifiera kompetensbehoven. Utredningen beräknar numera att redovisa sitt uppdrag till Regeringen
senast den 1 juni 2020.
9 juni höll Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan, en
presentation om valideringens betydelse för individer, företag
och samhället där Sveriges referensram för kvalifikationer,
SeQF, kan utgöra en del.
14 september presenterades projektet Mer mat Fler jobb.
SLU:s prorektor Karin Holmgren redogjorde för SLU:s utbildningsutbud för att möta ett hållbart samhälles behov.
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Elevstatistik - naturbruksprogrammet
Nedan den senaste tabellen (1999-2020) vilken sammanställts på uppdrag av Gröna arbetsgivare.
Centrala yrkesnämnder – NYN, HYN, SYN
24 juni möttes kanslicheferna för de centrala yrkesnämnderna
inom naturbruket, hästnäringen (HYN) och skogsbruket (SYN),
för att stämma av hittillsvarande arbete i nämnderna, samt
planera inför höstens aktiviteter, bl.a. ev. gemensamt remiss-

yttrande över betänkande av utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
samt betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43).
2 oktober hölls gemensamt arbetsmöte med HYN och SYN
kring arbetet med ev. gemensamma remissyttranden över
utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola (SOU 2020:33) och Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43).

Elevstatistik. Antal elever vid Naturbruksprogrammet 1999 - 2020
Förändring				 Förändring mot året innan:
sökande mot Sökande Andel Andel relativt
elev- antagna
året innan
15/5 sökande antagna årskull
antal
15/9
i procent 1:a hand
i%
i%
i % åk 1 %
årsk 1

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

14
12
30
5
15
0
4
-9
-2
-1
-5
-21
-8
-4
-10
1
-1
4
32
4
4

2 178
2 476
2 767
3 601
3 784
4 338
4 341
4 525
4 101
4 037
3 980
3 780
3 003
2 773
2 666
2 401
2 415
2 402
2 499
3 297
3 415
3541

2,2
2,4
2,6
3,3
3,4
3,6
3,5
3,5
3,2
3,2
3,3
3,2
2,7
2,7
2,7
2,4
2,4
2,3
2,4
3,0
3,0
3,0

2,3
2,4
2,4
2,5
2,9
3,0
3,0
2,8
2,8
2,7
2,8
3,0
2,7
2,7
2,7
2,4
2,3
2,2
2,3
2,9
2,8
2,8

4
0
3
17
5
0
-6
-2
-1
1
9
-10
-2
0
-12
-2
-3
4
25
-3
2

6
4
7
20
12
3
0
-3
-2
-3
5
-17
-8
-4
-11
-2
0
5
32
0
4

Antal elever per inriktning i årskurs 2
Lant- Träd-				
Naturbruk
gård
Skog
Djur
Häst turism Övriga

2 269 521
2 409		428
2 516 446
2 691 399
3 225 478
3 598 497
3 690 548
3 682 525
3 577 508
3 505 528
3 397 558
3 582 556
2 987 504
2 744 507
2 629 432
2 329 426
2 288 411
2 296 419
2 419 344
3 188 439
3191 466
3316 464

KÄLLA: GRÖNA ARBETSGIVARE OCH NATURBRUKSSKOLORNAS FÖRENING
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144
148
138
126
168
166
154
168
175
135
123
99
89
77
52
48
34
48
56
71
58
58

278
245
212
254
287
331
391
375
329
341
370
316
323
305
312
286
247
268
255
253
292
302

389
402
513
571
721
786
910
979
968
947
1 009
965
1 024
916
859
787
809
802
817
1105
1173
1150

501
558
559
593
717
797
845
845
857
797
677
795
782
579
504
439
405
362
340
511
574
603

225
259
214
293
274
190
159
162
186
162
170
327
348
346

224
264
297
314
344
430
418
376
257
179
201
182
216
134
65
40
8
14
69
55
17
38

Åk 1+2+3 Årskull 31/12

6 727
6 468
6 354
6 478
6 428
9 430
9 834
10 024
10 059
9 867
9 654
10 003
9 274
8 573
7 607
6 739
6 486
6 356
6 519
8 501
8 723
9 128

98 800
101 220
105 858
109 482
112 076
119 381
122 798
130 105
120 451
127 500
122 379
118 226
110 072
103 013
98 985
99 186
99 226
103 168
104 892
110 574
114 377
116 944

17 november arbetsmöte ang. upplägg med ev. gemensamma
remissyttranden över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33), samt
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43).
14 december hölls arbetsmöte mellan våra tre yrkesnämnder
kopplat till yrkeshögskolan, yrkesvux och ersättningar.
Övriga kansliaktiviteter
16 oktober intervjuades NYN:s kansli av SLU kring utvecklingen av ett forskningsprojekt om kompentensutveckling i jordbruk. Dels är man intresserade av hur Covid-19 har påverkat
kompetensförsörjning inom jordbruk, dels kompetensförsörjning för hållbarhet och hur kompetensförsörjning kan se ut i
framtiden.
16 oktober besvarades YH enkät med frågor om utbildning
inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog etc. kring efterfrågan
på yrkeshögskoleutbildning och det årliga utflödet av utbildningsplatser för våra branscher via yrkeshögskolan på 3 till 5
års sikt.
23 oktober inbjöd Hermods NYN och SYN till intervjumöte för
att diskutera sina planer på ev. utbud av utbildningar samt efterhöra yrkesnämndernas bedömning av branschernas efterfrågan på utbildningsutbud.
Samverkan med naturbruksgymnasierna
I september medverkade NYN vid Naturbruksskolornas kommunikationsgrupp med deltagare från NB-skolor, bransch- och
SLU-representanter.
På agendan bl.a. info att det aktuella läget på NB-skolorna visar på likartad marknadsföringssituation i Corona-tider med
mer av digital marknadsföring och mindre av fysiska besök på
skolorna. Vidare presenterades bl.a. rapport om Jobba grönt,
information om Farmer Time se www.farmertime.se samt
skolornas ungdomskommunikation och enkät till nya NB åk
1-elever. SLU redovisade aktuellt läge kring studentrekrytering
och nya utbildningar.
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Ekonomisk redovisning 2020
Ekonomisk redovisning av NYN

Tabell 1. Budget och utfall för NYN 2020

Den ekonomiska redovisningen för yrkesnämnden utgör
en del av LRF:s (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, org.nr
556032-9269, kostnadsställe 246) redovisning, vilket medför att det slutliga avgörandet om ansvarsfrihet för förvaltningen ligger hos LRF.

Kostnader (Kr)

Den partiella revisionen (se bilagt revisionsintyg) av NYN
innebär en genomgång av fakturor och kontroll av att rätt
kostnadsfördelning skett.

NYN

Utfall

Kansli, 50%

557 000

557 000

NYN.se, info

50 000

17 030

Information, etc.

63 000

0

Konferenser, projekt, etc.

40 000

320

Köpta tjänster

40 000

15 921

750 000

590 270

Summa

Tabell 2. Finansiering av NYN 2020, enligt avtal

Utfall för NYN:s verksamhet år 2020
Intressent

Budget

Medlemsorganisation 		

Grönt Kort Gröna Jobb

S:A

Budget

Utfall

LRF

49%

357 700

279 433

LRF

279 433

40 548

175 379

495 359

Gröna arbetsgivare

32%

233 600

182 487

Gröna arb.givare

187 487

40 548

166 610

389 644

Kommunal

10%

73 000

57 027

Kommunal

57 027

12 164

35 076

104 267

SKAO

2,5%

18 250

14 257

SKAO

14 257

0

21 922

36 179

Unionen

2,4%

17 520

13 686

Unionen

13 686

4 055

4 384

22 126

Trädgårdsanläggarna

2,1%

15 330

11 976

Trädgårdsanlägg

11 976

0

21 922

33 898

LRF Trädgård

2,0%

14 600

11 405

LRF Trädgård

11 405

0

21 922

33 328

Sv.Dv

-

20 000

20 000

Sv.Dv

20 000

0

0

20 000

Summa

100%

750 000

590 270

SLU

0

0

87 690

87 690

HYN

0

0

17 538

17 538

590 270

97 314

552 444

1 240 029

Summa

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Ekonomisk redovisning 2020
Ekonomisk redovisning Grönt Kort

Ekonomisk redovisning Gröna Jobb

Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt
Kort utgör en del av redovisningen inom NYN inom LRF
(Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246).

Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Gröna Jobb utgör en del av redovisningen inom NYN
inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246).

Den partiella revisionen (se bilagt revisionsintyg) av NYN
innebär en genomgång av fakturor och kontroll av att rätt
kostnadsfördelning skett. NYN har konsultavtal med diplomerarna vilka samtliga innehar F-skattesedel.
Tabell 3. Budget och utfall för Grönt Kort 2020
Kostnader (Kr)
Verksamhetsledning
Externa diplomerare
Info, resor, konferenser
Köpta tjänster
Summa

Budget
235 000
10 000
20 000
10 000
275 000

Utfall
97 314
0
0
0
97 314

Tabell 4. Finansiering av Grönt Kort 2020
Betalande intressenter
LRF
Gröna arbetsgivare
Kommunal
SKAO
Unionen
Trädgårdsanläggarna
LRF Trädgård
Summa

Budget
100 000
100 000
30 000
0
10 000
0
35 000
275 000

Utfall
40 548
40 548
12 164
0
4 055
0
0
97 314

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Den partiella revisionen (se bilagt revisionsintyg) av NYN innebär en genomgång av
fakturor och kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. NYN har konsultavtal med Annika Bergman
som innehar F-skattesedel.
Tabell 5. Budget och utfall Gröna Jobb 2020
Kostnader (Kr)
Verksamhetsledning
Marknadsföring
Programmering
Utveckling
Övrigt
Summa

Budget
220 000
20 000
90 000
300 000
0
630 000

Utfall
194 057
0
161 348
143 100
53 940
552 444

Tabell 6. Finansiering av Gröna Jobb 2020
Betalande intressenter
LRF
Gröna arbetsgivare
SLU
Kommunal
SKAO
Unionen
Trädgårdsanläggarna
LRF Trädgård
Sv.Dv
HYN
Summa

Budget
200 000
190 000
100 000
40 000
25 000
5 000
25 000
25 000
0
20 000
630 000

Utfall
175 379
166 610
87 690
35 076
21 922
4 384
21 022
21 922
0
17 358
552 444
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