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Augusti 2021 – feb 2022 

 
 

NYHETSBREV nr 41 
Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som under resp. rubrik i kronologisk ordning redogör 
för yrkesnämndens löpande verksamhet. Nyhetsbrevet utkommer ca två gånger per år.  
Läs gärna mer på www.nyn.se där samtliga nyhetsbrev, årsredovisningar och annan 
angelägen information om yrkesnämndens verksamhet publiceras.  
 
Myndigheter och departement  
 
Myndigheten för yrkeshögskolan  
15 mars är NYN tillsammans med HYN och SYN inbjudna till branschråd med 
Myndigheten för yrkeshögskolan för att diskutera utbudet av yrkeshögskoleutbildningar 
relevanta för den gröna sektorn. 
 
Nationella programrådet för naturbruksprogrammet 
13 oktober höll Skolverkets Nationella programråd programrådskonferens på förmiddagen 
följt av enskilt programrådsmöte med naturbruksprogrammet på eftermiddagen. 
Redogjorde Skolverket vad som var på gång: 
 
Yrkespaket 
• Arbete pågår med slutredovisning av projektet med yrkesprov till regeringen. 
• Skolverket bedömer att yrkesprov kan bidra till yrkesutbildningarna. 
• Yrkespaket kan leda till utvidgat arbete för programrådet. 
• Krav att samverkan mellan arbetsliv, skola, programråd. 
• Innehållet i yrkespaket; Yrkeskunskaper inom specifikt yrkesområde. Skolverket måste 

fastställa vad som skall ingå i yrkespaket. 
• Flexibilitet kommer krävas. 
• Anpassningar måste ske till resp. yrke. 
• Yrkespaket kan få betydelse för elev som inte har examen. 
• Genomförande var, när, hur kommer sannoliks skilja mellan olika branscher. 
• Utföraren måste förhålla sig till vad Skolverket bestämt. 
• Revideringar kommer kunna ske exempelvis vart tredje år. 
• Utvecklingskostnad ej för provbanker utan för samråd etc. Ex stimulansbidrag. 
 
Yrkespaket - för komvux 
• Presentera rapport om sammanhållna utbildningar för komvux som särskild utbildning.  
• Under våren 2021 arbetade Skolverket fram en mängd olika förslag på sammanhållna 

yrkesutbildningar (yrkespaket). 
• Yrkespaket skall svara mot branschens krav i nuvarande yrkespaket. 
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• Yrkespaket som redan finns kan vara tillämpbara på komvux som särskild utbildning 
och inom  gymnasiesärskolan. 

• Syftet med yrkespaket: Fler komma i arbete och tjäna egna pengar. 
• Syfte få bättre nationell likvärdighet. 
• Tagit fram yrkespaket i samarbete med Nationella programrådet. 
• Nationell likriktning likvärdighet. 
• 2021-12-01 skall Skolverket slutredovisa till departementet. 
• Hoppas Gymnasiearbetet kan ersättas av yrkespaket. 
 
Regionala planeringsunderlag 
Skolverket fått uppdrag om regionala planeringsunderlag med utgångspunkt i Utredningen 
om planering och dimensionering (SOU 2020:33). 
 
Den 16 februari höll Skolverkets Nationella programråd programrådskonferens på 
förmiddagen följt av enskilt programrådsmöte med naturbruksprogrammet på 
eftermiddagen. Detta var också är mandatperiodens sista möte, se längre ned i texten.  
 

 
Skolverkets Lisa Ekehult ledde programrådskonferensen. 

Inledningsvis presenterades ett antal uppdrag som Skolverket fått och som vi känner igen 
sedan tidigare, som; uppdrag kring validering (NYN deltar sedan lång tid i myndigheternas 
valideringsprojekt), regionalisering (del av dimensioneringsutredningen), EUROPAS - att 
synliggöra meriter, samt ämnesbetygsreformen. 

I inbjudan fanns också en förfrågan från den statliga utredningen Fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning (U 2021:01). Utredningen önskade ställa några frågor om 
användningen av de nationella yrkespaketen inom gymnasieskolans introduktionsprogram. 
NYN har tidigare bidragit med yrkespaket Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng, och 
Skötsel av utemiljöer, 600 poäng, samt ett yrkespaket kring grisproduktion i vardande Gris 
(vilket Skolverket är på gång att färdigställa). 
 
Försöksverksamhet med yrkesprov.  
Skolverket har avslutat projektet Försöksverksamhet med yrkesprov (vilket NYN löpande 
informerat kring) och skall rapportera om projektet till regeringen i slutet av februari. 
Genomförandeperioden har varit 2018 till 2021. Skolverket redogjorde för följande; 
 21 branscher har deltagit med ett sextiotal prov. 
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 Yrkesprov kan rymmas inom nuvarande reglering. 
 Konstaterar att yrkesprov främja anställningsbarhet och egenföretagande, samt stärker 

utbildningens relevans. 
 Medverkande branscher har olika karaktär. 
 Det är svårt för Skolverket att föreslå en modell m.h.t. olikheterna, men man ser 

framför sig att fortsatt utveckling kan ske. Det är positivt för utbildningen. Men får 
sannolikt bygga på frivilliga initiativ.  

 Skolverket avser skicka regeringsrapporten till yrkesnämnderna och vad gäller 
naturbruk får vi tillsammans se hur vi kan arbeta vidare. 

Ämnesbetygsreformen 
 15 år sedan Gy 2011! 
 Skolverket uppdrag att förbereda för övergång till ämnesbetyg. 
 Remiss med förslag på justeringar i ämnesplaner för de nio gymnasiegemensamma 

ämnena, examensmål, programmål och programstrukturer. Ämnesbetyg planeras att 
ersätta kursbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå 
och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Ämnesbetyg ska tillämpas 
från 1 juli 2025. 

 Se; https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-
remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-remiss-amnesbetygsreformen 

 Remiss t.o.m. 2022-05-09. 
 Ytterligare en remiss planeras 2022-12—2023-02 kring antal ämnen, samt 

programstrukturer. 
 Tillämpning av ämnesbetyg 2025-07-01. 

Diskussion 
Förmidagens pass med samtliga programråd avslutades med en diskussion där bl.a. 
Kristine Wiklund, NYN och Gröna arbetsgivare, medverkade, se bild nedan. 
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Skolverket summerade innevarande mandatperiod vilken löper ut till sommaren. En enkät 
presenterades där vi ledamöter fått utvärdera formerna för Nationella programrådets arbete. 
 

 Två konferenser med Nationella programrådet är lagom. 

 Finns fördelar med konferens i digital form men det utmanar möjligheten till interaktion. 

 Det kan bli tydligare vad som händer mellan mötena. 

 Gott samarbetsklimat i rådet. 
 Majoriteten upplever att kommunikationen i programrådsarbetet fungerar bra men det är 

viktigt att:  
- dokumentation når ut till ledamöter i tid 
- inbjudan kommer med en kalenderbokning 
- programpunkterna är aktuella 
- att det tydligt framgår att det finns deadlines för viss återkoppling. 

 
Nominering av ledamöter till Nationella programrådet  
Skolverket kommer under perioden 16 maj till 17 juni sända en inbjudan till bl.a. NYN:s 
medlemsorganisationer och be om nominering av ledamöter till Nationella programrådet 
inför kommande programrådsperiod som startar 2022-07-01.  
 
Det nya programrådet kommer att utses under augusti och de nya ledamöterna kommer att 
då att kontaktas. 
 
Nästa möte med programrådet kommer att ske i form av en kickoff på Lidingö i höst.  för  
 
 
 
Eftermiddagens arbetspass med Nationella programrådet för naturbruksprogrammet 
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Vid eftermiddagens arbetmöte med Nationella programrådet för naturbruksprogrammet var 
bl.a. följande punkter på agendan;  

 Yrkesprov, yrkespaket. 

 Avvikelser, tre inkomna ansökningar om riksrekrytering och särskild variant. 

 Utvärdering av mandatperioden. 

 Programspecifika frågor som; Examensmål/programmål och programstrukturer på remiss 
nu tillsammans med gymnasiegemensamma ämnen. Referensutskick gjort på några 
ämnesplaner inom NB som är under arbete. Fler kommer under våren. 

 Läromedelsutredningen och behovet av läromedel i naturbruksprogrammets yrkesämnen.  

Klippt ur Läromedelsutredningen: En läromedelsnämnd med ett brett uppdrag ska inrättas 
vid Skolverket. Nämnden ska verka för att alla elever får tillgång till läromedel av god 
kvalitet och att lärare använder läromedel för att stärka elevernas kunskapsutveckling. 
Läromedelsnämnden ska också ta fram kvalitetskriterier för läromedel. 
 
Under diskussionen framkom att: 

• Utredningens förslag bra förslag i grunden, men kanske lite krångligt.  
• Skolverket har kompetensen för uppdraget. 
• Utredningen snäv syn, bara böcker ej digitala läromedel. 
• NYN kontaktar LRF:s kommunikationsavdelningen. Ge dem fakta + de intervjua 

Marcus.  
• Medierna har missat Läromedelsutredningen och endast fokuserat på 

Biblioteksutredningen. NYN har kontaktat LRF:s kommunikationsavdelning för ett 
pressmeddelande om vikten av fungerande finansiering av läromedel.   

 
Remisser och yttranden 
Senast den 9 maj skall remissyttrande lämnas över Skolverkets förslag med anledning av 
införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan. I regleringsbrevet för budgetåret 2022 för 
Statens skolverk har myndigheten i uppdrag att genomföra förberedelser för ämnesbetyg. 
Skolverket ska i avvaktan på riksdagens beslut om och med utgångspunkt i propositionen 
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) förbereda 
för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå samt komvux som särskild utbildning på 
gymnasial nivå. 
 
 
NYN:s utkast till remissyttrande över Skolverkets förslag med införande av ämnesbetyg 
kommer bifogas med handlingarna inför styrelsesammanträdet den 11 april. Om 
styrelseledamot i förväg önskar ta del av Skolverkets samtliga underlag för remissyttrandet 
vänligen meddela undertecknad så skickar jag ut dessa. 
 
 
 
Aktuellt från styrelsen 
 
Vid styrelsesammanträdet den 25 oktober berördes bl.a. följande: Yrkesprov, yrkespaket, 
Skolverkets regionala planeringsunderlag, samt arbetet med gymnasial ämnesutformning.  
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 Per Fermvik redogjorde för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreform 

(utbildningsministerns nya beteckning), yrkesprov och regionala planeringsunderlag. 
 
Skolverket arbetar med att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg. En första 
remiss planeras februari – mars 2022 kring examenmål, programmål, 
programstrukturer och de gymnasiegemensamma ämnesplanerna. Arbetet redovisas 
för regeringen 1 juni 2022.  
 
Vad gäller yrkesproven pågår faktainsamling under oktober månad. Branschperspektiv 
kommer att beaktas. Slutrapport lämnas till regeringen 28 februari 2022. Vad gäller 
tillämpning av yrkesprov har inga beslut fattats. Pekades på vikten av betygens och 
ämnesutformningens betydelse för yrkesproven.  
 
Skolverket arbetar även med Dimensioneringsutredningens steg 1. Skolverket skall 
föreslå hur regionala planeringsunderlag kan utformas. Vid definition av region har 
Skolverket kommit fram till att län sannolikt är bäst. Skolverket har även bett 
yrkesnämnderna identifiera befintliga forum där bransch och utbildning möts 
(nationellt, regionalt eller lokalt) för att pröva planeringsunderlaget i något eller några 
av dessa forum under hösten, samt ge ev. exempel på där sådan samverkan sker i 
exempelregionen Södermanland.  
 

 Informerades att www.jobbagront.se/utbildningskarta samt Årets Ungdomsdiplom 
finns publicerade som två separata nyheter på NYN:s hemsida www.nyn.se 
 

 Rapporterades från arbetet i industrirådet kring implementeringen av 
dimensioneringsutredningen. Man har träffat ett antal politiker och planerar ytterligare 
politikerträffar. Bedömningen är att förslagen med 2800p för att få plats med ämnen 
som ger grundläggande behörighet kommer att genomföras.  
 

 Berördes pressmeddelande från regeringen angående tillsättandet av en utredning om 
framtidens yrkeshögskola. Uppdrag skall redovisas senast 15 juni 2023. Särskild 
utredare är Maria Bernhardsen, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt 
näringsliv. Beslutades att NYN skall kontakta utredningen i syfte att få till en 
uppvaktning av utredaren med delar av styrelsen. 
 

 Informerades om skrivelse från NYN angående upphandling av 
arbetsmarknadsutbildningar, vilken skickats till Arbetsförmedlingen, AF, 2021-04-28.  
 

Vid styrelsesammanträdet den 30 november var bl.a. följande punkter uppe för behandling: 
 Skolverket har gett ledamöterna i Nationella programrådet möjlighet att ge synpunkter 

på ett material kring Regionala planeringsunderlag som Skolverket tagit fram.  
 

 Utredningen om framtidens yrkeshögskola är kontaktad och ett möte planeras med 
utredaren Maria Bernhardsen. Styrelsen kommer att inbjudas till detta möte. 
 

 AF har besvarat fråga från NYN angående upphandling av 
arbetsmarknadsutbildningar och betonat att de ser det som värdefullt med en dialog 
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med oss inför nya upphandlingar inom branschområdet. AF har bett om att få 
återkomma för sådan dialog när det blir aktuellt. 
 

 Redogjordes för förslag till justering av ämnet maskinlära och ämnet naturbruk som en 
del av NYN:s arbete med betygsutredningen. Även utkast av ämnesplaner för 
trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö, samt redovisade ett första utkast till 
växtkunskap.   
 

 Verksamhetsledare Annika Bergman redovisade statistik kring Gröna Jobb – 
www.gronajobb.se . Pekade på behov att byta IT-leverantör och återkommer till 
styrelsen i denna fråga.  

 
 Peter Borring redogjorde för arbetet som expert inom lantbruk i den ämnesöversyn 

som görs av Skolverket och som nationella programrådet löpande tar del av. Marcus 
Söderberg har motsvarande expertroll inom trädgårdsodling och Göran Andersson 
fungerar som expert inom trädgårdsanläggning.  

 
 Kristine Wiklund redogjorde för elevstatistik som är utomordentlig positiv för 

naturbruksprogrammet. Statistiken finansieras sedan drygt ett år av Gröna 
arbetsgivare. Naturbruksprogrammet är det yrkesprogram som ökar mest i procent. 
Betonades sambandet att kvalitet i undervisningen ger nöjda elever vilket leder till att 
fler söker naturbruk. Vi har nått SYV-arna med budskapet att det är möjligt att läsa 
upp till 2800p.  
 

 Beslutades om 2022-års verksamhetsplan och budget för NYN:s verksamhet, Grönt 
Kort, samt Gröna Jobb.  
 

 Berördes Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till 
kunskap, SOU 2021:70. Regeringen skall enl. förslaget ge Skolverket i uppdrag att 
kontinuerligt fördela ett statligt produktionsstöd för att stärka utbudet av läromedel 
och lärarhandledningar inom områden där Läromedelsnämnden konstaterat att det 
råder brist, samt för att ta fram läromedel och lärarhandledningar av särskild god 
kvalitet. Regeringen skall ge Skolverket ekonomiska resurser för detta. NYN bevakar 
detta genom det Nationella programrådet där frågan förväntas tas upp. NYN har även 
kontakt med LRF:s kommunikatörer om att gå ut med ett pressmeddelande i frågan. 

 
 
Nästa styrelsesammanträde är planerat till 11 april. Då medverkar bl.a. Maria Bernhardsen, 
särskild utredare för utredningen om framtidens yrkeshögskola.  
 
Årsmötet är planerat till 27 juni. 
 
 
Centrala yrkesnämnder – HYN och SYN 
NYN prioriterar att löpande ha gemensamma avstämningar med Hästnäringens 
Yrkesnämnd (HYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) vilket lett till en bred samsyn i 
angelägna frågor och underlättar yrkesnämndernas arbete. Vid senaste arbetsmötet den 10 
februari diskuterades bl.a. följande frågor;   
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 Regeringskansliets pressmeddelande den 27 januari 2022 15:23 Gymnasiets 
yrkesprogram ska bli mer attraktiva. Redan 2017 avgav NYN-HYN-SYN 
remissyttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 
yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV) där 
det föreslås att utöka gymnasiepoängen på yrkesprogrammen från 2500 till 2800, 
något yrkesnämnderna starkt förordar. Riksdagen kommer sannolikt rösta igenom 
förslaget 22 mars 

 Ämnesbetygsutredning – ev. gemensamt remissyttrande (senast 9 maj)? 

 Dimensioneringsutredning/Regionala planeringsunderlag.  

 Biblioteks- och läromedelsutredningen.  

 Hur kan vi använda Svenskt Näringslivs rapport Framtidens yrkesutbildning? 

 Upphandling av arbetsmarknadsutbildningar.  

 Möte med Myndigheten för yrkeshögskolan planerat till 15 mars. 

 Yrkespaket. 

 Skolverkets Försöksverksamhet med yrkesprov  
 SYN deltar i NB Konferens på Gotland 2022-04-17—18. 

 
Gröna Jobb  
 
Verksamhetsledare Annika Bergman rapporterar följande: 
 
Året har naturligtvis präglats av Covid-19. Fler arrangemang där vi varit föredragande har 
skett digitalt och det har varit färre besök på skolor.  
 
Trycket på annonsering är fortsatt hög så supporten har ökat. Vi har support veckans alla 
dagar, vilket våra användare uppskattar. 
 
Tillsammans med ett antal Naturbruksskolor togs digitalt material fram om den gröna 
arbetsmarknaden. Materialet finns också som broschyr. Välkomna att beställa detta 
inspirerande material. 
 
DIAGRAM 1. Antal utannonserade jobb. Vi ser en kraftig ökning av antalet annonserade 
jobb under årets sista två månader. Trenden sett över åren är ökande med som vanligt en 
topp på våren. 
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DIAGRAM 2. Nya jobb publicerade direkt på Gröna Jobb. Fortsatt stark tillväxt av 
publicerade annonser på Gröna Jobb. Ett bevis på att plattformen levererar över tid. 

 
 
DIAGRAM 3. Nya jobb per län. Stockholms-, Skåne- och Västra Götaland län sticker ut. 
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DIAGRAM 4. Nya jobb per kategori. Som vanligt sticker trädgårdorienterade jobb ut. 
Miljö/hälsa på frammarsch. 

 
 
DIAGRAM 5. Besöksstatistik från Google. Besökare 2021. Ca 27% av besökarna är 
återkommande, resterande nya besökare. Trafiken som vanligt högst under Q1 i  
I samband med intensivare annonsering. 2021 påvisar ett något lägre antal besök under 
första halvåret jämfört med 2020. Detta skulle kunna förklaras av Corona-effekten. 
Jämfört med 2019 är dock besöken klart ökande 2021. 

 
 
DIAGRAM 6. Besöken via mobil står för nästan 70 procent. Trenden är att en ökad andel 
av besökarna använder mobilen.
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Elevstatistik - naturbruksprogrammet 
Enligt Skolverkets statistik har naturbruksprogrammet den största ökningen jämfört med 
året innan, sett till alla yrkesprogram. Ser man på alla gymnasieprogram är det bara 
ekonomiprogrammet som i antal elever hade en större ökning. Även historiskt ser det bra 
ut, då naturbruksprogrammet har den högsta andelen förstaårselever sedan 2010. 
Nedanstående tabell sammanställts av Naturbruksskolornas förening på uppdrag av Gröna 
arbetsgivare. Se artikel Naturbruksprogrammet ökar mest av alla yrkesprogram - Gröna 
arbetsgivare (grona.org).  

 
 
 
Grönt Kort - Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov  
 
Se rubriken Nationella programrådet för naturbruksprogrammet, ovan. 
 
Nämnden för internationellt praktikantutbyte 
Praktikantnämnden, eller Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom naturbruk 
håller årsmöte 16 juni. 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. 
 
Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet  
NYN ingår sedan drygt ett år i det Nationella kompensrådet för det gröna och 
naturbaserade näringslivet, vilket ingår i landsbygdsnätverket. 
 
Vid kompetensrådets möte 13 september innehöll agendan bl.a. följande:  
 Landsbygdsnätverket och kompetensrådets roll, Maria Gustafsson, kanslichef vid 

Landsbygdsnätverket. 



    

 

NYN, Naturbrukets Yrkesnämnd 
 
105 33   STOCKHOLM 

 

Besöksadress: 
Franzéngatan 1 
Stockholm 

 

Telefon: 010-184 40 00 
www.nyn.se 
www.gronajobb.se 

Lantbrukarnas Ekonomi AB 
Säte Stockholm 
Org. nr 556032-9269 

 

12 (12)

 ”Primär kompetens och samverkan”, en förstudie under framtagande av Länsstyrelsen 
Stockholm.  

 AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) – vad är AKIS och hur 
fungerar det? Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), SLU   

 Lägesrapport ”Mer mat – fler jobb”, hur går projektet och vad händer framöver?, Jan 
Andersson Arbetsförmedlingen.  

 Skogsstyrelsens arbete med utbildning inom skogsbruket och de gröna näringarna, 
Fredrik Silwferbrand, Skogsstyrelsen. 

 SLUs utbildningar, Johan Torén, SLU  
 
Måndagen den 15 november höll kompetensrådet sitt sista möte för året och diskuterade 
bl.a.: 
 Rekrytering av yrkeslärare. Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasiet Östergötland 

(Vreta och Himmelstalund). 
 Skolverkets reformarbete, yrkesprov och regionala planeringsunderlag. Per Fermvik, 

Skolverket. 
 Jobba grönt – Utbildningskarta, se www.jobbagront.se/utbildningskarta. Mathilda 

Bergman, Gröna arbetsgivare. 
 Information om appen Språkkraft även www.sprakkraft.org Niss Jonas Carlsson, 

Språkkraft, Ideell förening. 
 
Måndag den 28 februari höll kompetensrådet det nya årets första möte. På dagordningen 
bl.a.: 
 Presentation av  Myndigheten för yrkeshögskolan och hur de arbetar med de gröna 

näringarna. 
 Exempel på utbildningar inom Yrkeshögskolan anpassade för de gröna näringarna 
 Landsbygdsnätverkets grupp ”Vägar till utbildning och arbete..”, med exempel från 

Sörmland. 
 Förslag till kartläggning och utredning av existerande regionala kompetensråd. 

 
 
Slutord 
Detta är sannolikt mitt sista nyhetsbrev då undertecknad redan vid styrelsesammanträdet 
2021-06-02 meddelade att jag beslutat att avsluta mitt konsultuppdrag som kanslichef för 
NYN 2022-06-30. 
 
 
 
_________________________________________________   
För ytterligare information - välkommen kontakta NYN:s kanslichef   
Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se tel. 010-184 44 36 
 


