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Styrelsen möter ledningen för KSLA



Nu har vi lagt ännu ett händelserikt och bra år bakom oss. 
Något som är väldigt positivt är att fler och fler får upp 
ögonen för utbildning och utbildningsfrågorna. Man ser 
vikten med bra och relevanta utbildningar som skapar både 
attraktiva arbetsplatser och den arbetskraft som efter- 
frågas i våra branscher. Fler vill vara med och påverka ut-
bildningarna och jag märker att detta är en fråga som verk- 
ligen börjar engagera på ett brett plan vilket är otroligt 
roligt.

Det är viktigt att vi når ut med budskap om att våra ut-
bildningar leder till jobb efter examen men också möjlig-
het till vidare utbildning på en högre nivå för dom som vill. 
Man får heller inte glömma en annan viktigt del av utbild-
ningsledet som vi ser en stor potential i, och det är att det 

ska finnas möjlighet för yrkesbytare att utbilda sig inom 
våra näringar oavsett tidigare utbildningar och erfaren-
heter. Under året har NYN fortsatt med sitt lobbyarbete 
för våra olika utbildningar där vi bl a har analyserat arbets-
marknadsläget.

En av årets höjdpunkter är att man fått igenom ett förslag 
på en försöksverksamhet med branschskola trädgård vilket 
vi ser mycket ljust på. Det ska bli spännande att följa denna 
satsning och se om det kan leda till ännu attraktivare ut-
bildningar. 

De gröna näringarna är framtiden!

Sara Helgstrand 
Ordförande för NYN, ledamot av LRF:s Riksförbundsstyrelse

Ordföranden har ordet
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Foto: Johanna Norin

Denna tryckta årsberättelse är en sammanfattning 
av årets verksamhetsberättelse. För dig som vill 
läsa mer om verksamheten, hänvisar vi till vår 
hemsida www.nyn.se under Nyhetsbrev.



NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att 
främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekryte-
ring inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Medlemsorganisationer i NYN
• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
• Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)  
• Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)  
• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)  
• Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)  
• Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF)  
• LRF Trädgård 
• SLA - Svensk Djursjukvård

NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb, läs mer på 
www.gronajobb.se. För yrkesbevis grönytearbete och trädgårds-
anläggning, se: www.yrkesbevis.com. Läs mer på www.nyn.se.

NYN:s årsmöte och styrelse
NYN höll årsmöte den 18 maj på Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, KSLA.

Vid årsmötet anmälde medlemsorganisationerna i Naturbrukets 
Yrkesnämnd följande ledamöter, suppleanter samt ordförande 
respektive vice ordförande t o m nästkommande årsmöte, i 
enlighet med NYN:s stadgar.

Kansli
Yrkesnämndens kansli är 
förlagt till LRF, Franzéngatan 6, 
Stockholm. 
Kanslichef är Agronom 
Michael Insulander.

Kanslichef Michael Insulander 
Foto Henrik Hellström

Medlemsorg. Ordinarie ledamöter Suppleanter 
LRF Sara Helgstrand, ordf. (AU) Jenny Höglund  
 Håkan Nilsson Håkan Persson 
 Susan Larsson -

SLA Lena Andersson (AU) Lars-Olov Söderberg 
 Kristine Wiklund

Kommunal Anja Westberg, v.ordf. (AU) - 
 Jörgen Gustavsson Annika Nordström

SKAO Eva Grönwall 

SLF Henric Lagercrantz Anders Knapp

STAF Göran Andersson Monica Timonen

LRF Trädgård Gunilla Nordberg Marcus Söderlind

SLA - Sv.Dv  Maria Lundvall -

Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN)
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Läs mer om 
NYN:s verksamhet 

på www.nyn.se

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, 1977-1981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 
1997-2000 Maria Elinder, 2000- Michael Insulander. 

NYN:s 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- Sara Helgstrand.

Lena Andersson Kristine Wiklund

Eva Grönwall Henric Lagercrantz

Göran Andersson Gunilla Nordberg

Maria LundvallAnja Westberg Jörgen Gustavsson

Håkan Nilsson Susan Larsson
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Verksamhetsberättelse för 2017
Årsmöte och styrelsesammanträden 

Styrelsen har, förutom årsmötet på Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien den 18 maj, hållit tre sammanträden; 6 april i sam-
band med naturbruksskolornas årliga rikskonferens på Varbergs 
Stadshotell, 10 oktober på SLA, samt 23 november återigen på 
KSLA. Här redovisas en del av styrelsens arbete och beslut.

Ett nära samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och 
Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) prioriteras av styrelsen. Under 
året har ett antal gemensamma arbets- och planeringsmöten 
genomförts.

Nämnden för internationellt praktikantutbyte

I maj hade Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom 
naturbruk (praktikantnämnden) årsmöte. Praktikantnämnden är 
organisatoriskt underställd NYN. Den löpande verksamheten 
handhas av Jordbrukare-Ungdomens Förbund, JUF. Kommit-
téns verksamhet består av att främja praktikantutbytet mellan 
Sverige och andra länder. I september sammanträdde Nämnden 
för att bl.a. diskutera uppdatering av nämndens stadgar.

Gröna Jobb
Ett framgånsrikt år 

Vi kan glädja oss åt ännu ett framgångsrikt år för Gröna Jobb. 
Aldrig har sidan varit mer populär, antalet annonser var all time 
high, 14 534 st - en ökning med över 30 procent sedan 2015 och 
med mer än 2 000 jobb sedan 2016. Den största tillväxten ser vi 
inom trädgårdsanläggning och trädgårdsodling.

I november meddelade SLU att universitetet efter något års up-
pehåll åter blivit intressent i Gröna Jobb. Även Skogs- och lant-
brukstjänstemannaförbundet (SLF) meddelade att man beslutat 
gå in som intressent i Gröna Jobb.

Under perioden 2015 till 2017 har www.gronajobb besökts 
1 518 677 ggr. Av dessa är nästan 400 000 unika besökare. Un-
der 2017 ökade antalet unika besökare med 25 procent och det 
totala antalet besökare på sidan var 162 440 stycken.

Övrigt att rapportera från 2017

- En ny tillvalsfunktion för annonsörer har tillkommit. Man 
 kan nu välja om man vill dela annonsen på Gröna Jobbs 
 Facebook-sida. Varje dag väljs 1 till 2 annonser ut för 
 publicering.
- Sedvanlig marknadsföring på diverse mässor och utbild- 
 ningar har genomförts.
- De egeninlagda annonserna har sedan 2012 ökat med 70 %.
 De står nu för mer än 15 procent av jobben.
- Den ökande andelen egeninlagda annonser ökar efterfrågan 
 på support.
- Ökningen av framför allt nyanlända med viljan att komma 
 till Sverige för att arbeta ökar behovet av support.
- Vår servicenivå är god. Alla som sökt support får hjälp
 samma dag. Annonser godkänns numera två gånger om
 dagen på vardagar och minst en gång varje helg.
- Ny logotype och omprofilering av hemsidans layout är 
 genomfört.
- Nytt marknadsföringsmaterial framtaget.

Antal jobb 2017 fördelat på kategorierAntal jobb 2012-17
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NYN:s diplomerare:

Anne J Andersson 
Gris

Peter Borring 
Växtodling

Catharina Matsdotter 
Mjölk

Claes Pettersson 
Växtodling

Maria Runnerstam 
Trädgård

Bertil Tallving 
Trädgård.

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

Grönt Kort och Yrkesbevis
Road show till naturbruksgymnasierna

I januari möttes några av NYN:s diplomerare av Grönt Kort för 
att planera en road-show till några av landets naturbruksgymna-
sier. Syftet är att möta de lokala programråden som skall finnas 
på varje skola. NYN har som mål att få dessa lokala programråd 
att fungera bättre. Det är angeläget att LRF och andra företräda-
re för arbetslivet har goda kontakter med naturbruksskolorna för 
att utbildningarna skall vara relevanta och hålla en god kvalitet.

I början av juni möttes NYN:s diplomerare för Grönt Kort. Syftet 
var att avrapportera vårens diplomeringar på naturbrukssko-
lorna. Vidare rapporterades från den ”road show” NYN erbjudit 
naturbruksskolorna för att få en bild av hur de lokala programrå-
den fungerar.

Under vårterminen diplomerades fem (5) Grönt Kort Yrkesodling 
trädgård (saknas viss redovisning), 20 Grönt Kort Växtodling, 
ingen (0) Grönt Kort Gris samt sju (7) Grönt Kort Mjölk. 

I november genomfördes ett avstämningsmöte med NYN:s dip-
lomerare kring hur Grönt Kort kan utvecklas diskuterades en pro-
memoria med förslag till beslut inför kommande styrelsemöte 
med NYN. Styrelsen vill betona vikten av att arbetet med Grönt 
Kort fortsätter varvid styrelsen i novenber beslöt att:

- Grönt Kort behövs som valideringsverktyg

- fortsätta arbeta för att Komvux, Yrkesvux, Arbetsmarknads- 
 utbildning ska vara kopplat till kriterierna bakom Grönt Kort

- Skolverkets arbete med sammanhållna yrkesutbildningar 
 fortsätter den inslagna vägen med att definiera vilka 
 gymnasiekurser som leder fram till de kompetenser som 
 definieras i TCYK och NYN-modellen för resp. Grönt Kort

- NYN ser över möjligheten att liknande TCYK certifiera 
 skolor som skulle kunna ge utbildning och Grönt kort certifikat

- bjuda in diplomerarna 
 för Grönt Kort till 
 NYN:s sammanträde 
 2018.10.18 - 19 
 för att arbeta igenom 
 de olika formule- 
 ringarna i NYN- 
 modellen.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt antal anmälda - - 287 236 291 321 340 302 236 124 98 47 37
Totalt antal diplomerade 69 82 195 169 238 281 262 224 194 108 94 42 32
Totalt antal omprov - - 32 34 61 61 73 51 51 26 23 19 15 
Totalt antal godkända 51 54 146 129 171 213 208 164 169 92 72 36 25
Antal godkända i procent (%) 74 66 75 76 72 76 79 73 87 85 77 86 78
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Antal Yrkesbevis 2017  (Källa TCYK)

1. Skötsel och förvaltning, utemiljö 125
2. Ritningsläsning, avvägning och utsättning 58
3. Schakt, fyllning och dränering 6
4. Markbetong och asfalt 17
5. Trappor och murar 7
6. Naturstensarbeten  19
7. Gräsanläggning 11
8. Växtkännedom 124
9. Beskärning och trädvård 89
10. Lekredskap och träarbeten 35
11. Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare 12
12. Vår uppgift som krematorietekniker 10
13. Plantskolist 18

Totalt  531

Yrkesbevis

Kansliet för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté 
(TCYK) rapporterar följande statistik från antal utfärdade Yrkes-
bevis. För 2017 noterar TCYK rekord vad gäller antal utfärdade 
bevis, se tabell nedan. Siffran 531 år 2017 kan jämföras med 
501 utfärdade Yrkesbevis året innan. 

Departement och myndigheter
Möte med SLU:s ledning

Den 22 februari mötte styrelsen för NYN delar av SLU:s ledning, 
bl.a. Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan, för att dryfta ett 
antal frågeställningar från NYN rörande utbildningarna samt 
formerna för samverkan med näringen. Minnesanteckningar kan 
beställas från NYN:s kansli.

Möte med Utbildningsdepartementet

23 maj möttes en arbetsgrupp inom NYN för att med ut-
gångspunkt i Agenda 2030 ta fram ett underlag i form av ett 
erbjudande till samhället om vad de gröna näringarna har för 
lösningar att bidra med. Underlaget syftade till att få ett möte 
med företrädare för Utbildningsdepartementet för att diskutera 
behovet av kvalitet i främst naturbruksutbildningen. Vår förfrå-
gan kopplad till underlaget (återges delvis nedan) resulterade 
i ett löfte om möte med Gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström under hösten.

Utdrag ur NYN:s underlag till Utbildningsdepartementet:

” Vår övertygelse är att våra branscher sitter inne med många 
av lösningarna på de utmaningar som Agenda 2030 ställer 
oss inför. De gröna näringarna bidrar till ökad hållbarhet, inte 
minst vad gäller målen kring att minska utsläppen av koldi-
oxid. Vi står för många av jobben på landsbygden som gör 
att människor kan bo kvar vilket också motverkar en urbani-
sering. Genom de verksamheter våra medlemmar bedriver 
skulle infrastrukturen kunna utvecklas utanför storstan genom 
att man kan behålla och utveckla livsmedelsaffären, dagiset, 
bussen, bensinmacken, bygdegården, utveckla bredband, och 
inte minst vägarna ute på landsbygden. Våra företag bidrar 
också till att hålla landskapet öppet.  
Anslaget i den nya livsmedelsstrategin visar hur viktigt det är 
våra branscher står för en tryggad livsmedelsförsörjning, inte 
minst under tider av kris, med mat av hög kvalitet kombinerad 

av en utvecklad kontrollverksamhet i syfte att exempelvis 
hålla antibiotikaanvändningen på en internationellt jämförbar 
låg nivå, bara för att nämna ett konkret exempel. 
Mot denna översiktligt tecknade bakgrunden vill vi peka på 
att en väl fungerande attraktiv gymnasial yrkesutbildning med 
hög kvalitet är ett fundament för fortsatt utveckling. Vi känner 
en stigande oro för att utvecklingen inom naturbruksprogram-
met är på väg bort från principen bakom Gy 2011, nämligen 
att det skall vara en yrkesutbildning och inte en yrkesförbere-
dande utbildning.”

Gymnasieminister Anna Ekström

I oktober mötte en delegation från Naturbrukets Yrkesnämnd 
(NYN), Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Skogsbrukets 
Yrkesnämnd (SYN) Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna 
Ekström. 

Mötet inleddes 
med att översiktligt 
redovisa vad våra 
olika branscher 
har att ”erbjuda” 
samhället. Pekades 
på behovet att få till 
stånd en relevant 
yrkesutbildning som 
en förutsättning för 
att näringen skall 
kunna leva upp till 
våra erbjudanden. 
För att lyckas måste 
arbetslivet ha till-
gång till kompetent 
personal. 

FOTO: Kristian Pohl
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Utredningsförslag 
Berördes förslagen i Utbildningsdepartementets promemoria 
U2017/03537/GV med förslag att bl.a. utöka yrkesprogrammen 
från 2 500 poäng upp till 2 800 poäng. Ministern pekade på att 
man i utredningen frångått en helig princip i Gy 2011 om 2 500 
gymnasiepoäng. En viktig ny princip föreslås att införas; Elever 
får enligt förslaget möjlighet att välja bort ämnen i stället för 
att ”tvingas” läsa extra kurser för att uppnå grundläggande 
högskolebehörighet. Enligt förslaget leder en yrkesutbildning 
till anställningsbarhet inom ett yrke eller att man startar eget 
företag med möjlighet till högskolebehörighet. Detta är en viktig 
signal till föräldrarna, trodde ministern.

Gymnasieutredningens - ”En gymnasieutbildning för alla” – 
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasie-
utbildning (SOU 2016:77) berördes och diskuterades frågan om 
att dela upp inriktningen Djur i två olika inriktningar för stora 
och små djur. Betonade att det är stor brist på djurskötare inom 
häst. Ministern förklarade att beslut inte är fattat i frågan om 
antalet inriktningar och hur dessa skall delas upp. Hänvisade 
departementet till att man planerar uppdrag till Skolverket att 
se över inriktningarna. Ministern tycker att det inte är anmärk-
ningsvärt att ha många inriktningar mot bakgrund av att man 
börjar få mångårig erfarenhet av Gy 2011. Tidplanen för denna 
översyn av inriktningarna är oviss, men förslag från departemen-
tet blir sannolikt inte klart under 2018.

Riksrekrytering 
Yrkesnämnderna lyfte frågan om riksrekrytering och framförde 
fördelarna med att samtliga naturbruksgymnasier skall vara riks-
rekryterande – för elevunderlaget och för utbildningskvaliteten. 
Ministern lyssnade noga på våra argument men var tydlig med 
att man inte kan ge några besked. Riksrekrytering finns inte hel-
ler med i utredningens direktiv. Med hänvisning till Skolkommis-
sionens rapport ansåg ministern att det finns ett behov av ökat 
nationellt ansvarstagande för gymnasieutbildningarna generellt. 

Med hänvisning till regeringsuppdraget kring sammanhållna 
yrkesutbildningar inkl AF:s upphandling, pekade ministern på 
att Regeringen planerar extra bidrag till Yrkesvux och betonade 
vikten av att försöka lösa arbetslivets problem med kompetens-
försörjning.

Yrkeshögskolan 
Ministern informerade vidare att Regeringen även planerar en 
stor utbyggnad av Yrkeshögskolan. Detta ställer också krav på 
näringen som beställare av utbildningarna (ledningsgrupper och 
praktik). Ministern har stort fokus på samverkan mellan skola 
och arbetsliv – viktigt om vi skall lyckas.

Yrkesnämnderna tog upp frågan om att yrkesförarutbildningarna 
inom YH enligt ett förslag skall tillföras extra resurser på grund 
av arbetsmarknadsläget för dessa yrken. Pekades på att behovet 
av skogsmaskinförare också är mycket stort.

Lokala programråd 
Framfördes vikten av väl fungerande lokala programråd. Yrkes-
nämndernas bild är att dessa inte fungerar tillfredsställande vid, 
grovt räknat, hälften av naturbruksgymnasierna. Självkritiskt 
påpekades även att de småföretagare vi representerar har svårt 
att avsätta tid för deltagande i lokalt programråd. Konstaterades 
att det är skolorna som borde arvodera sitt programråd. Pekade 
yrkesnämnderna på Skolinspektionens brister vid tillsynen av 
naturbruksgymnasier vad gäller skolornas praktiska resurser 
samt hur lokala programråden faktiskt fungerar.

APL och handledarutbildning 
Yrkesnämnderna tog upp frågan om APL och handledarutbildning 
och den ersättning som SLA betalar till arbetsgivare. Hänvisades 
till SYN:s egen utredning i frågan ” En utvärdering av SLA:s prak-
tikstöd och effekter av APL”, med bl.a. slutsatsen att man måste 
ställa krav på skolorna och arbetsgivarna. Ministern konstaterade 
att den svenska skolan har mycket bra styrdokument men skolor-
nas i många fall pressade arbetssituation leder till att allt inte blir 
genomfört, som exempelvis en väl fungerande APL.

Branschskola 
Berättade ministern att hon just var hemkommen från en studie-
resa till Hvilans naturbruksgymnasium. Hon var väl insatt i att 
Hvilan har för avsikt att ansöka om att få starta försöksverksam-
het med branschskola (se även nedan).

Boken ”Sverige ser inte ut som du tror”, av LRF:s förre ordfö-
rande Helena Jonsson, överlämnades till gymnasieministern och 
bokens innehåll diskuterades i förhållande till det budskap som 
framfördes till ministern., som visade stort intresse för frågorna. 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Den 16 mars var Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) inbjuden till 
Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med Hästnäring-
ens Yrkesnämnd (HYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN). 
På agendan var presentation av utbud inom yrkeshögskolan och 
frågan om framtida efterfrågan på kompetens inom de gröna 
näringarna. 

Nationella rådet för naturbruksprogrammet

I februari hade Nationella rådet för naturbruksprogrammet 
arbetsmöte på Vretagymnasiet. Ett antal ansökningar om riksre-
kryterande utbildning och särskild variant behandlades. Skolver-
ket informerade om förutsättningarna i gymnasieförordningen 
för att en riksrekryterande utbildning eller en särskild variant 
skall få bifall. Skolverket ställde frågan om den nationella efter-
frågan kan tillstyrkas av berört nationellt programråd, samt om 
rådet anser att det finns lokal eller regional efterfrågan på de 
kunskaper och färdigheter som aktuell utbildningen ger. Vidare 
bjöd Skolverket in till programrådskonferens med tema Kompe-
tensförsörjning.

Den 8 maj höll samtliga Nationella programråd konferens i Skol-
verkets regi. På agendan var bl.a. Skolverkets pågående arbete 
kring kvalitet i yrkesutbildning, höja yrkesutbildningens kvalitet 
och attraktionskraft, regionalt yrkesvux, samt rapport: Uppfölj-
ning av programmen i GY 2011. 
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Verksamhetsberättelse för 2017
Den 17 maj höll Nationella programrådet naturbruk enskilt möte 
på Spånga naturbruksgymnasium. Rektor Urban Wikström samt 
ett antal elever visade runt i de olika anläggningarna och berät-
tade om verksamheten. Avgående undervisningsrådet Bengt 
Weidow avtackades med en bukett blommor.

Den 20 september höll Skolverket gemensam programrådskon-
ferens. På agendan bl.a. om hur yrkeslärarutbildningen fungerar. 
Eftermiddagen ägnades åt naturbruksprogrammet och frågor om 
Skolverkets förslag på sammanhållna yrkesutbildningar.

Programrådet för naturbruk höll enskilt möte på Skolverket kring 
naturbruksprogrammet den 3 oktober. Arbetsmötets huvudsyfte 
var att diskutera vad regeringsuppdraget kring sammanhållna 
yrkesutbildningar innebär för de olika branscherna och granska 
de förslag på kurspaket som Skolverket tagit fram.

Nationella programrådet höll konferens den 6 december för 
samtliga programråd, följt av enskilda överläggningar med rådet 
för naturbruksprogrammet. Under 2018 kommer Skolverket att 
adjungera in en skolledare och en yrkeslärare per nationellt 
programråd. Med detta hoppas Skolverket stärka råden genom 
att få direkt koppling till skol- och verksamhetsperspektivet, 
något som yrkesnämnderna motsätter sig då detta skall ske i de 
lokala programråden. NYN har påtalat att syftet med nationella 
programrådet är att Skolverket skall inhämta arbetslivets syn-
punkter. Det Nationella programrådet är ett rådgivande organ 
för Skolverkets arbete med yrkesutbildning, i enlighet med 
Regeringens proposition 2008/09:199, Högre krav och kvalitet 
i den nya gymnasieskolan. De ledamöter som har utsetts skall 
tillsammans utgöra en bred representation av företrädare för 
programmets avnämare. Yrkesnämnderna framförde vid mötet 
att vi anser syftet med rådet förfelas då det inte längre är fråga 
om någon branschrepresentation. NYN sände därefter en skri-
velse till Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström för 
att påtala Skolverkets, enligt vår uppfattning, felaktiga tolkning.

Arbetsförmedlingen – ny upphandling av utbildningar

25 oktober bjöd Arbetsförmedlingen in NYN m.fl. representanter 
för arbetslivet till upphandlingsmöte ang. behovsanalys av nya 
utbildningar. NYN framförde krav på att de som lämnar anbud 
skall genomföra utbildningen i egen regi (1), att man anlitar 
välrenommerade utbildare (2), att sekretessen kring inlämnade 
anbud skall hävas (3), att utbildningarna baseras på bl.a. gym-
nasiekurser, TCYK:s och NYN-modellens kriterier (4), att utbild-
ningarna skall leda till anställningsbarhet (5), samt att påpeka 
att det enligt lagen om offentlig upphandling finns möjlighet att 
upphandla på kvalitetskriterier i stället för pris (6).

Branschskola trädgård

I februari meddelade Regeringen att man beslutat om en remiss 
till Lagrådet om en försöksverksamhet med branschskolor. Mot 
bakgrund av Yrkesprogramsutredningens förslag (U 2014:01) har 
NYN redan 2015 skickat en intresseanmälan till Utbildningsde-
partementet om att starta försöksverksamhet med ”Branschsko-
la Trädgård” inom Naturbruksprogrammet, inriktning Trädgård.

Riksdagen beslutade den 14 juni 2017 i enlighet med regering-
ens proposition En försöksverksamhet med branschskolor (prop. 
2016/17:161). Enligt förslaget skall den nya lagen om försöks-
verksamhet träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på 
utbildning efter den 1 juli 2018. Av propositionen framgår att 
en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymna-
sieskolan eller för kommunal vuxenutbildning föreslås få sluta 
avtal med en branschskola om att branschskolan ska få erbjuda 
undervisning i yrkesämnen och undervisning som avser gym-
nasiearbetet. Endast en kommun, ett landsting eller en enskild 
fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor ska efter 
ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer kunna 
få ett godkännande att bedriva branschskola. Regeringen ska 
bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om sådana villkor 
och om urval. 

Under augusti diskuterade NYN:s Arbetsutskott (AU) hur yrkes-
nämnden på snabbast möjliga sätt ska hantera ansökningsför-
farandet om att starta branschskola trädgård, vilket var ett av 
förslagen i Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande (SOU 
2015:97). 

I oktober fattade styrelsen beslut att NYN ställer sig bakom en 
ansökan från Hvilan Utbildning att starta försöksverksamhet 
med branschskola trädgård enl. lagen (2017:572) om försöks-
verksamhet med branschskolor. Se även Gymnasieministerns 
kommentar om branschskolor i rapporteringen ovan.

Besvarade remisser

Gymnasieutredningen 
I februari sammanställdes remissyttrande över En gymnasie-
utbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Yttrandet skrevs 
gemensamt för Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), Naturbrukets 
Yrkesnämnd (NYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) vilka 
tillsammans företräder större delen av det arbetsliv som i ett 
senare skede anställer naturbrukseleverna.

I december lämnade NYN remissyttrande över promemorian 
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkes-
program och ett estetiskt ämne i alla nationella program 
(U2017/03537/GV). Yttrandet var gemensamt med Hästnäring-
ens Yrkesnämnd (HYN), och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) 
efter avstämning med LRF Företagande & Analys. 

Arbetslivet ser mycket positivt på förslagen i promemorian och 
anser att de förslag som presenteras kommer stärka yrkespro-
grammens attraktionskraft, dels genom att utöka yrkesprogram-
men så att de ger grundläggande högskolebehörighet, dels 
genom att eleven ges möjligheter att välja bort högskoleförbe-
redande (teoretiska) kurser. Yrkesnämnderna har genom åren i 
kontakter med departementet och dess utredare påpekat vikten 
av att ev. förslag om utökade möjligheter till högskolebehörighet 



Utfall för NYN:s verksamhet år 2017

Intressent  NYN Grönt Kort Gröna Jobb S:A

LRF 309 359 49 395 149 570 508 324

SLA 202 444 49 395 142 091 393 930

Kommunal 63 264 14 819 29 914 107 996

SKAO 15 816 0 18 696 34 512

SLF 15 183 4 940 0 20 123

Trädgårdsanlägg 13 285 0 18 696 31 982

LRF Trädgård 13 285 7 110 18 696 39 091

SLA - Sv.Dv 20 000 0 0 20 000

HYN 0 0 14 957 14 957

Summa 652 636 125 658 392 620 1 170 914

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning av NYN
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. 

Den partiella granskningen (se bilagt granskningsintyg) 
som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt 
kostnadsfördelning skett.

Verksamhetsberättelse för 2017
på naturbruksprogrammet inte får leda till förfång för yrkesäm-
nena och möjligheten för eleven att bli anställningsbar efter 
genomförd yrkesutbildning. Utbildningsdepartementets förslag 
är således väl balanserat ur denna viktiga synvinkel.

Elevstatistik - naturbruksprogrammet
Genom åren har Naturbruksskolornas förening samlat in elev-
statistik från sina medlemsskolor. Sammanställningen genom-
förs på uppdragsbasis av Naturbrukets Yrkesnämnd, två gånger 
per år; i maj gällande sökandetrycket, och i september gällande 
antagningsläget. Observera att statistiken enbart gäller för sko-
lor anslutna till Naturbruksskolornas Förening.

Elevstatistik. Antal elever vid Naturbruksprogrammet 1999 - 2016
 Förändring        Förändring mot året innan:
 sökande mot Sökande Andel Andel relativt elev- antagna Antal elever per inriktning i årskurs 2
 året innan 15/5 sökande antagna årskull antal 15/9 Lant- Träd-    Natur- 
 i procent 1:a hand i % i % i % åk 1 % årsk 1 bruk gård Skog Djur Häst turism Övriga Åk 1+2+3 Årskull 31/12

1999 - 2 178 2,2 2,3 - - 2 269 521 144 278 389 501 - 224 6 727 98 800
2000 14 2 476 2,4 2,4 4 6 2 409  428 148 245 402 558 - 264 6 468 101 220
2001 12 2 767 2,6 2,4 0 4 2 516 446 138 212 513 559 - 297 6 354 105 858
2002 30 3 601 3,3 2,5 3 7 2 691 399 126 254 571 593 - 314 6 478 109 482
2003 5 3 784 3,4 2,9 17 20 3 225 478 168 287 721 717 - 344 6 428 112 076
2004 15 4 338 3,6 3,0 5 12 3 598 497 166 331 786 797 - 430 9 430 119 381
2005 0 4 341 3,5 3,0 0 3  3 690 548 154 391 910 845 - 418 9 834 122 798
2006 4 4 525 3,5 2,8 -6 0 3 682 525 168 375 979 845 - 376 10 024 130 105
2007 -9 4 101 3,2 2,8 -2 -3 3 577 508 175 329 968 857 225 257 10 059 120 451
2008 -2 4 037 3,2 2,7 -1 -2 3 505 528 135 341 947 797 259 179 9 867 127 500
2009 -1 3 980 3,3 2,8 1 -3 3 397 558 123 370 1 009 677 214 201 9 654 122 379
2010 -5 3 780 3,2 3,0 9 5 3 582 556 99 316 965 795 293 182 10 003 118 226
2011 -21 3 003 2,7 2,7 -10 -17 2 987 504 89 323 1 024 782 274 216 9 274 110 072
2012 -8 2 773 2,7 2,7 -2 -8 2 744 507 77 305 916 579 190 134 8 573 103 013
2013 -4 2 666 2,7 2,7 0 -4 2 629 432 52 312 859 504 159 65 7 607 98 985
2014 -10 2 401 2,4 2,4 -12 -11 2 329 426 48 286 787 439 162 40 6 739 99 186
2015 1 2 415 2,4 2,3 -2 -2 2 288 411 34 247 809 405 186 8 6 486 99 226
2016 -1 2 402 2,3 2,2 -3 0 2 296 419 48 268 802 362 162 14 6 356 103 168
2017 4 2 499 2,4 2,3 4 5 2 419 344 56 255 817 340 170 69 6 519 104 892 

KÄLLA: NATURBRUKETS YRKESNÄMND OCH NATURBRUKSSKOLORNAS FÖRENING.
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Ekonomisk redovisning Gröna Jobb  

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

Den partiella granskningen (se bilagt granskningsintyg) 
som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt 
kostnadsfördelning skett.

NYN har konsultavtal med verksamhetsledare Annika 
Bergman  som innehar F-skattesedel.

Tabell 1. Budget och utfall för NYN 2017

Kostnader (Kr) Budget Utfall

Kansli, 50% 557 000 557 000

NYN.se, info, tryck 50 000 16 459

Information, elevstatistik, etc. 63 000 44 940

Konferenser, projekt, etc. 40 000 21 964

Köpta tjänster  40 000 12 273

Summa  750 000 652 636

Tabell 2. Finansiering av NYN 2017, enligt avtal

Medlemsorganisation   Budget Utfall

LRF 49% 356 970 309 359

SLA 32% 233 600 202 444

Kommunal 10% 73 000 63 264

SKAO 2,5% 18 250 15 816

SLF 2,4% 17 520 15 183

Trädgårdsanläggarna 2,1% 15 330 13 285

LRF Trädgård 2,1% 15 330 13 285

SLA - Sv.Dv  - 20 000 20 000

Summa 100% 750 000 652 636

Ekonomisk redovisning 2017

Tabell 3. Budget och utfall för Grönt Kort 2016                      

Kostnader (Kr)  Budget Utfall
Verksamhetsledning 235 000 125 658
Externa diplomerare 10 000 0
Info, resor, konferenser 20 000 0
Köpta tjänster 10 000 0
Summa 275 000 125 658

Tabell 4. Finansiering av Grönt Kort 2016                    

Betalande intressenter  Budget Utfall
LRF 100 000 49 395
SLA 100 000 49 395
Kommunal 30 000 14 819
SKAO 0 0
SLF 10 000 4 940
Trädgårdsanläggarna 0 0
LRF Trädgård 35 000 7 110
SLA - Sv.Dv 0 0
Summa 275 000 125 658

Tabell 5. Budget och utfall Gröna Jobb 2016                                   

Kostnader (Kr) Budget Utfall

Verksamhetsledning 218 500 232 170
Marknadsföring 20 000 0
Programmering 90 000 0
Utveckling 196 500 160 450
Övrigt  0 0
Summa 525 000 392 620

Tabell 6. Finansiering av Gröna Jobb 2016                             

Betalande intressenter  Budget Utfall

LRF 200 000 149 570
SLA 190 000 142 091
Kommunal 40 000 29 914
SKAO 25 000 18 696
SLF 0 0
Trädgårdsanläggarna 25 000 18 696
LRF Trädgård 25 000 18 696
SLA - Sv.Dv 0 0
HYN 20 000 14 957
Summa 525 000 392 620
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Ekonomisk redovisning Grönt Kort 
Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt 
Kort utgör en del av redovisningen inom NYN inom LRF 
(Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246).

Den partiella granskningen (se bilagt granskningsintyg) 
som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt 
kostnadsfördelning skett.

NYN har konsultavtal med diplomerarna vilka samtliga 
innehar F-skattesedel.
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