SKOGSBRUKETS YRKESNÄMND, SYN

Verksamhetsberättelse 2011
SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en
positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.
Parter
Följande parter ingår i SYN:
SLA, GS, Ledarna,
LRF Skogsägarna, SMF Skogsentreprenörerna, Skogsstyrelsen.
Ledamöter
Under året har styrelsen fått två nya ledamöter. Ola Hallberg från Ledarna har efterträtt
Peter Nelander och Karin Vestlund Ekerby från LRF Skogsägarna har utsetts efter Dan
Glöde.
Part
Ordinarie ledamöter
SLA Norr
Bengt Brunberg (ordf.)
SLA Syd
Rolf Andersson
SLA Norr
Björn Skogh
GS
Jan-Åke Johansson (v. ordf.)
-”Lennart Gunnarsson
Ledarna
Ola Hallberg
LRF Skogsägarna
Karin Vestlund Ekerby
SMF Skogsentreprenörerna Karl-Magnus Hembjer
Skogsstyrelsen
Royne Andersson

Suppleanter
Sara Jons
Vakant
Rikard Ålstig
Vakant
Vakant
Martin Norberg
Vakant
Hans-Åke Karlsson
Vakant

Kansli
Kansliet fanns på SLA:s kontor i Stockholm fram till halvårsskiftet och därefter i Falun.
Det bemannas av Björn Lothigius som upprätthåller en halvtidstjänst som SYN:s
sekreterare.
Ekonomi
SLA står för större delen av kostnaderna för sekreteraren samt för kansliet. Resterande
delar täcks av ekonomiska tillskott om ett basbelopp vardera från LRF Skogsägarna och
Skogsstyrelsen. Varje part svarar för sina ledamöters kostnader. Externa kostnader för
SYN-kursprogrammet uppgick till 787 Kkr, vilket till ca 90 % beräknas täckas av medel
från Landsbygdsprogrammet. Återstående del, ca 10 %, betalas av SLA. Hittills har
betalats ut 55 Kkr för externa kostnader i januari-februari 2011. Ansökan om utbetalning
av projektstöd för kostnader under perioden 1 mars – 1 december har skickats in till
myndigheten i december månad.
Ca 20 kkr har lagts på annonsering ang. skogliga yrken.
Styrelsemöten
Tre ordinarie styrelsemöten har hållits; den 15 mars, den 17 juni och den 1 november.
Därutöver har SYN:s styrelse inom sig utsett en styrgrupp för att styra utvecklingen av

SYN-kursprogrammet, som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Gruppen hade flera
möten under hösten.

Kompetensförsörjning
Naturbruksprogrammet
Under hösten startade den reformerade gymnasieskolan GY2011. SYN har deltagit aktivt i
att föra fram näringens synpunkter på utformningen av naturbruksprogrammets skogliga
inriktning. Positivt är att näringen har fått en större roll att spela och att dess synpunkter
ska väga tyngre än tidigare. Det manifesteras bl a i bildandet av de nya lokala
programråden (tidigare kallade Yrkesråd) och det nationella programrådet för resp.
yrkesutbildning.
Antagningen av elever på naturbruksprogrammet under hösten visade på en minskning
totalt om 17 %. Yrkesprogrammen generellt backade jämfört med högskoleförberedande
program. Inriktning skog hade dock en oförändrad intagning på drygt 300 elever med
reservation för att statistiken som hittills redovisats inte är definitiv.
Skolorna och framför allt Naturbruksskolornas Förening (NF) har lobbat hårt för att det
inom ramen för naturbruksprogrammet ska finns en utgång för högskolestudier. Enligt
SYN:s och även HYN:s och NYN:s uppfattning har man lagt för stor vikt vid detta och
inte marknadsfört själva yrkesutbildningarna på ett aktivt sätt. SYN anser att själva
yrkesutbildningen på naturbruksprogrammet är det primära. Det är positivt enligt SYN om
intresserade elever ges möjligheter till högskolebehörighet, vilket kräver en utökning med
100 p. till totalt 2600 p. De som önskar högskolebehörighet har rätt att få det. En nackdel
är att man hittills inte kunnat informera om vad som krävs i gymnasieexamen för att vara
behörig till SLU:s skogliga utbildningar. Det beror på att intagningskraven inte ännu har
fastställts.
Dessa tre yrkesnämnders tjänstemän sammanträffade i juni med ordföranden för NF för
att försöka nå en samsyn angående att yrkesutbildning och inte högskoleförberedelse ska
vara första prioritet och hur utbildningarna ska presenteras. Tyvärr har det inte resulterat i
att NF har ändrat sin prioritering.
Yrkeshögskolan
NYN tog initiativ till uppvaktning av dels Utbildningsdepartementet och dels
Yrkeshögskolemyndigheten. Uppvaktningarna gjordes gemensamt av de tre
yrkesnämnderna. SYN framförde till utbildningsdepartementet att
• finansiering av Yh-utbildning ska ske kostnadsrelaterat och inte som hittills enligt
schablon,
• ansökningsperioderna för Yh-utbildning måste förlängas. Två år är alldeles för
kort med hänsyn till de stora investeringar som krävs för att bygga upp en
utbildning och
• det måste bli lättare för en s.k. yrkesbytare att få sitt studiebehov uppfyllt exv.
genom att ett s.k. basår på Yh-utbildningen införs för dem som inte har examen
från naturbruksprogrammet med skoglig inriktning.

Vi tog upp finansieringsfrågan igen vid uppvaktningen på Yh-myndigheten och fick då
beskedet att kostnadsrelaterad ersättning ska gälla fr o m intagningarna 2012. I slutet av
året backade myndigheten och menade att tidigast 2013 kan detta gälla. Frågan om
yrkesbytarna verkar vara svårlöst, men myndigheten meddelade att det är en
missuppfattning att den som söker en skoglig Yh-utbildning måste ha examen från
Naturbruksprogrammet. Detta framgår även på myndighetens hemsida.

Övrigt
SYN har fått löpande information angående projekt FramFör (Framtidens Maskinförare).
Det har etablerats på ett bra sätt med Lokala Programråd med näringslivsrepresentanter på
alla Naturbruksgymnasier med skoglig inriktning. Många programråd har jobbat aktivt
med marknadsföring av utbildning och arbetstillfällen inom skogsbruket. APLstödsystemet kom igång under året.
SYN:s ordförande och sekreterare deltog i juryn som utsåg vinnare av priset ”Årets
Skogsmaskinföretagare”. Priset delades av de två företagarna Fredrik Gunnarsson och
Erik Strandlund.
SYN har tillsammans med HYN och NYN annonserat i studie- och yrkesvägledarnas
tidning med budskapet att det finns jobb i de gröna näringarna. SYN har också haft en
annons i tidningen Framtid.se med reportage om en ung skogsmaskinförare. Tidningen
gick ut till alla Sveriges 15-åringar. Vi finns även med på hemsidan Framtid.se.
Landsbygdsdepartementet arrangerade i november en hearing i ämnet
”Kompetensförsörjning i skogsbruket”. Det handlade huvudsakligen om yrkesutbildade.
SYN medverkade via sekreteraren som höll ett av de korta inledande anförandena. Ett
förslag från SYN var att departementet försöker lösa utbildning för yrkesbytare. Efter
detta företogs en djupintervju av departementet där SYN:s sekreterare besvarade ett antal
frågor ang. kompetensförsörjning.
Vi avgav ett kort remissvar till Högskoleverket angående kompetenskrav på yrkeslärare.
Vi hänvisade till NYN:s svar som bl a gick ut på att yrkeserfarenhet ska kunna vara
meriterande.
Yh-myndigheten har utarbetat yrkesanalys för skogsmaskinförare varvid SYN har
medverkat med synpunkter.
SYN:s sekreterare medverkade vid Naturbruksskolornas sedvanliga årskonferens i april.
SYN-kursprogrammet
Rubricerade program utvecklas i ett projekt med ekonomiskt stöd av
Landsbygdsprogrammet under tre år och under verksamhetsåret påbörjades det andra
projektåret. SYN:s styrelse har tillsatt en styrgrupp för projektet. Arbetet har till stor del
varit inriktat på att ta fram webbutbildningar. Samarbetsavtal har ingått med dels
Skötselskolan och dels ECSkog. Därigenom kommer SYN kunna tillhandahålla
webbutbildningar i olika skogsskötselämnen och i Natur- och kulturmiljövård. Vi har även

tecknat ett drift- och supportavtal med Ampere Media för att praktiskt kunna hantera
webbutbildningarna.
Vidare har utarbetats en webbutbildning för kursen Svenskt Skogbruk, som kommer att
lanseras under 2012. Målen för kursen har delvis omarbetats.
Referensgruppen för SYN-kursprogrammet har hållit två möten under året.
Referensgruppen för Skötselskolan har också haft ett antal möten där SYN varit
representerat.

Under 2011 har ca 1800 personer gått en eller flera SYN-kurser med godkänt resultat.
Totalt har 2 000 godkända kurser registrerats. Sannolikt återstår kurser att registrera varför
slutsiffrorna för 2011 kommer att bli högre. Kurserna Natur- och kulturmiljövård och d:o
– förnyelse har dominerat kraftigt. Det finns 30 ackrediterade kursanordnare. I
sammanhanget bör påpekas att Skogsstyrelsen räknas som en kursanordnare, men ger
kurser på ett flertal olika ställen.

Nationella rådet för Naturbruksprogrammet
Rubricerade råd består till större delen av ledamöter från näringarna. Det har en
rådgivande funktion åt Skolverket. Under året har bl a dryftats frågor om riksrekrytering,
utformning av gymnasiearbeten, information om yrkesprogrammet, lärlingar,
lärarlegitimation, certifikat/kompetensbevis och arbetsmarknad.
SYN:s sekreterare är ledamot i rådet.

Arbetsmiljö
SYN tog föregående år initiativ till ett arbetsmiljöprojekt för skogsbruket. Det har drivits i
Prevents regi med GS och SLA som beställare. Projektet har pågått under året med fokus
på riskhantering. Lennart Gunnarsson har rapporterat att projektet har varit positivt och att
det snart är klart och kommer att presenteras på ett antal möten.
AV har sänt remiss ang. revision av bestämmelser för motor- och röjsågar. SYN har inte
varit remissinstans trots att vi förra året konsulterades av AV i inledningen av
revisionsarbetet. SLA har fått remissen och besvarat den. Inför detta tog SLA kontakt med
SYN:s sekreterare som gav vissa faktaupplysningar.
Samverkan mellan yrkesnämnder
Nära samverkan har liksom tidigare år skett med Naturbrukets och Hästnäringens
Yrkesnämnder via möten, gemensamma uppvaktningar mm.
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