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Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning,
Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna att, i enlighet med vad
som anges under rubriken Närmare om uppdraget, arbeta för enklare vägar
till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns
inom de gröna näringarna. Insatserna ska koordineras och samordnas av
Skogsstyrelsen så att de kompletterar varandra. Målgruppen är nyanlända
och personer som varit utan arbete en längre tid. Jämställdhet ska beaktas.
Insatserna bör utformas så att de ger deltagarna kompetens som efterfrågas
av näringslivet inom gröna näringar med siktet inställt på anställning i
näringslivet.
Myndigheternas uppgift är att främja att arbetssökande får prova på och
arbeta med arbetsuppgifter inom de gröna näringarna genom insatser för
t.ex. naturvård och skötsel inom myndigheternas verksamhetsområden,
företrädesvis på offentlig mark. Detta kan ske antingen genom t.ex. praktik,
moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningar.
Deltagarnas aktivitetsstöd eller bidrag till deras löner finansieras enligt det
arbetsmarknadspolitiska regelverket och beslutas av Arbetsförmedlingen.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Arbetsförmedlingen som,
utifrån sitt ansvarsområde och gällande arbetsmarknadspolitiskt regelverk,
bidrar till ett effektivt genomförande av uppdraget.
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Postadress: 103 33 Stockholm
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Skogsstyrelsen ska, på basis av underlag från myndigheterna, senast den 17
januari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en
bedömning av hur många arbetssökande som kommer att omfattas av
insatsen under 2018 samt en översiktlig bedömning gällande 2019 och 2020.
Skogsstyrelsen ska också på basis av underlag från myndigheterna lämna en
delredovisning av genomförandet senast den 1 maj 2018. Delredovisning ska
också lämnas senast den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019.
Slutredovisning ska lämnas senast den 15 februari 2021.
Redovisningarna utarbetas av Skogsstyrelsen efter samråd med de
myndigheter som ingår i samarbetet och ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet, med kopia till Miljö- och energidepartementet,
Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). Av
redovisningarna ska framgå central statistisk information såsom antal som
omfattats av uppdraget samt fördelning mellan kön, åldersgrupper och
utbildningsbakgrund. Redovisningarna ska också belysa kvalitativa aspekter,
som exempelvis de deltagandes och andra intressenters syn på åtgärden,
kvaliteten i de arbeten som utförts samt i vilken utsträckning insatsen
bidragit till vidare anställning i näringslivet m.m. Information ska även i
övrigt vid behov lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Bakgrund

En av de största utmaningarna just nu handlar om att fortsätta investera i
tillväxt och pressa ner arbetslösheten. För att förstärka utvecklingen där nya
arbetstillfällen skapats behövs fler insatser som riktas mot de grupper som
står längre från arbetsmarknaden. Åtgärder som bidrar till att skapa enklare
vägar till jobb och fler jobb med lägre kvalifikationskrav behöver vidtas
inom flera olika områden. Att tillvarata jobbpotentialen inom de gröna
näringarna är en sådan åtgärd.
Inom naturvård och markvård finns arbetsuppgifter som kan utföras av
personer med kortare utbildning. Dessa uppgifter ökar tillgänglighet till
naturområden vilket skapar bättre förutsättningar för friluftsliv och
rekreation som ger ett mervärde för många människor. Genom insatserna
skapas förutsättningar för fler praktikplatser och moderna beredskapsjobb åt
nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Det ger
samtidigt personerna kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de
gröna näringarna vilket ökar möjligheterna till anställning i näringslivet.
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Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att för
verksamheten avsätta
135 miljoner kronor per år till Skogsstyrelsen 2018-2020 (prop.
2017 /18:1, utgiftsområde 23),
8 miljoner kronor per år till Sveriges geologiska undersökning 20182020 (prop. 2017 /18:1, utgiftsområde 24),
60 miljoner kronor per år inom befintliga ramar till Trafikverket 2018
-2020 (prop. 2017 /18:1, utgiftsområde 22),
50 miljoner kronor 2018 till Naturvårdsverket varav 16 miljoner
kronor för länsstyrelsernas arbete samt 100 miljoner kronor årligen
2019 och 2020 till Naturvårdsverket (prop. 2017 /18:1, utgiftsområde
20).
Vidare avser regeringen att 2018-2020 årligen avsätta 17 miljoner kronor till
strandstädning inom ramanslag 1:1 Naturvårdsverket under utgiftsområde 20.
Närmare om uppdraget

Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget inte lämna statligt stöd
genom subventionerade tjänster eller bidrag till enskilda företag.
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ska skapa förutsättningar för fler gröna jobb inom sitt
verksamhetsområde, genom höjd ambitionsnivå på de uppgifter som
Skogsstyrelsen kan bedriva inom t.ex. natur- och markvård m.m.
Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning ska skapa förutsättningar för fler gröna
jobb inom sitt verksamhetsområde, genom att prioritera angelägna uppgifter
som hittills inte kunnat genomföras bl.a. att åtgärda kvarlämnat material från
prospektering samt olika typer av inventeringar av geologiska objekt, t.ex.
kallkällor.
Sveriges geologiska undersökning ska i samarbete med Skogsstyrelsen arbeta
fram ett visuellt stöd/kartor etc. där de insatser som görs inom programmet
som helhet kan tydliggöras i olika geografiska avgränsningar. Denna del av
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uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
form av ett utkast till modell senast den 12 januari 2018 samt slutredovisas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.
Trafikverket

Trafikverket ska skapa förutsättningar för fler gröna jobb inom sitt
verksamhetsområde inom ramen för underhållsverksamheterna för väg och
järnväg. Genom att ställa krav på entreprenörer m.m. ska Trafikverket
genomföra en särskild satsning på slyröjning och främjande av biologisk
mångfald m.m. Verksamheter som kan omfattas är t.ex. uppstädning kring
bangårdar, manuell ogräs- och vegetationsbekämpning inklusive av invasiva
främmande arter längs infrastrukturen samt inventeringar av trummor,
artrika vägkanter, andra sidoområden och dräneringar.
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska skapa förutsättningar för fler gröna jobb inom sitt
verksamhetsområde under perioden 2017-2020 genom att främja
genomförandet av insatser på lokal och regional nivå inom naturvård,
friluftsliv, naturturism och biologisk mångfald. Exempel på insatser är bland
annat att rusta upp det statliga ledsystemet, sköta skyddad natur samt
bekämpa invasiva främmande arter. Uppdraget ersätter uppdraget "Verka för
nya gröna jobb med lägre kvalifikationskrav" i regleringsbrevet för 2017
(dnr M2016/02982/S).
Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens
politik avseende naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. De är därmed
en central aktör på regional nivå som bidrar till enklare vägar till gröna jobb
genom att identifiera lämpliga arbetsuppgifter särskilt inom
naturvårdsområdet och underlätta kontakterna regionalt m.m.
övrigt

Myndigheterna ska på begäran från Skogsstyrelsen vara behjälpliga med
underlag, som syftar till att planerade och genomförda åtgärder kan redovisas
och följas upp. .
Slutsatser som kommit fram i Tillväxtverkets generella uppdrag (dnr
N2016/07521/KSR) att arbeta fram modeller för att skapa enkla jobb och
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enklare vägar till jobb i näringslivet ska beaktas ur de gröna näringarnas
perspektiv. I genomförandet av uppdraget ska vidare slutsatserna från
regeringsuppdraget till Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges
lantbruksuniversitet att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna
(dnr N2015/00152/ SK och dnr N2015/07847 / SUN) beaktas.
Utvecklade innovativa arbetssätt ska främjas i enlighet med målet för
förvaltningspolitiken. Redovisningarna ska innehålla analys och vid behov
kan förslag till utveckling av uppdragets inriktning lämnas.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg
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Likalydande till
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyreslen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Trafikverket

Kopia till
Statsråds beredningen/ SAM
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/KE, ME, MM och NM
Näringsdepartementet/FF, KLS, SUBT och SUN
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Tillväxtverket
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