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Yttrande
soU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en
konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

SLÄ, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet lämnar härmed sitt yttrande om rubricerat
hetinkande.

SLA äi en arbetsgivarorganisation inom ramen för Svenskt Näringsliv. SLA organiserar
ca 4000 företag inom, jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringar, golf och djursjukvård.

Som arbetsgivarorganisation tecknar SLÄ kollektivavtal för de olika branscherna samt
erbjuder service i form av tolkning av lag och avtal, förhandlingshjälp, utbildning i
arbetsrätt samt annan relevant information, praktiskt stöd och hjälp till
rnedlernsföretagen i förhållandet arbetsgivare — arbetstagare.

Sammanfattning
SLÄ instämmer i förslaget att en Strategi för tillväxt och värdeskapande, utformas för att
skapa en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring.
SLA instämmer vidare i utredarens uppfattning att strategin utgår från fyra
fokusområden, Företagande, Regler och villkor, Marknadsförutsättningar samt Kunskap
och Innovation.

SLA anser även att utredarens förslag om att inrätta ett nationellt råd för att genomföra
strategin är bra.

Avsnitt Företagande
Då SLA är en arbetsgivarorganisation, som i huvudsak driver arbetsrättsliga och
näringspolitiska frågor som rör förhållandet arbetsgivare — arbetstagare, ansluter sig
SLA i huvudsak till de synpunkter som lämnas av LRF och LI, Uvsmedelsindustrin.
SLÄ bör, som arbetsgivarorganisation, för övrigt vara en naturlig part och delaktigt i
arbetet med att utforma strategin vad avser företagsledning och entreprenörskap.

Avsnitt Regler och villkor
Aven här vill SLÄ i huvudsak ansluta sig till remissvaren från LRF och LI.
SLÄ bör för övrigt vara delaktigt i arbetet med att utforma former för föreslagna
arbetsgivar- och ledarutbildning inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Skälet till detta
är att SLÄ som arbetsgivarorganisation tillsammans med aktuell arbetstagarpart till stor
del formar och utvecklar de regler och villkor som sedan styr företagen i sina relationer
med de anställda.
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/\vxiiitt “1at’kna1sttutsittnitigar
SI i\ iiix1 ulei sie, t i 1 1 de synntnktei o’h yt(nhIk]et1 som Iititiax av IiF och LI.

Avsnitt Kuiiskap och 1 flhlt)VHt 1011

SI .i\ allXItItCf Sig 1 htivttt]xak t.i tt Va(] Ii’F CCII 1 1 afliöri.
SI vill 1)ekI ii t( vid giI ler kotnpetc11sfrxörjning hör SI A vara delaktig i arbetet.
SLA arbetar aktivt tiled ylkestahildnillg Sa111t. kotnpetcnst’örsörjning framförallt i
yrkcs11i1nndcrna N YN, Natttrhrttkets Yrkeslliilund samt TCYK, Trädgårdsnäringens
Cen{ra1a Yrkcskornrnilk5. Sarnverkati sker med SYN, Skogshrukets Yrkesnämnö samt
HYN, Hästmiringcns Yrkcsnämnd. SEA och dess yrkenäinnder har även ett. nära
samarbete med Natt.irhruksgyninasicrnas Cörening. Kompetensförsörjningstågor och

1iringarits attraktionskraft Ir unga är en av SLi\s 1iärtetigor.

SLA kan bidra mcd kLillskap vad gäller hela utbildningskedjan frän grundskola via
gyJfl5ftflfl till I15gsIu)1a och a1l(1C.fl1i.

SLA anser vidare att ett nära samarbete mellan akademi och företagen är av stor vikt för
att Forskning bedrivs på ett för företagens och niiringarnas ändamålsenligt sätt. SLÄ kan
bidra med erfarenheter och kt.inskap genom sina nära relationer med företagen.

Nationellt råd
Utredarens förslag att tillsätta ett nationellt råd med uppdrag att stärka samarbetet
mellan berörda aktörer är bra och med anledning av det SLÄ anfört ovan bör även SLÄ
ha en plats i nämnda råd.
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