
 

 
 
 

                                   Inbjudan möte Zoom den 30 november kl. 19.00 

LÄNK till mötet https://zoom.us/j/98958348948?pwd=ZGo2TjBubGlLZHY5eVBYeGsveWdSZz09  
Meeting ID: 989 5834 8948     Passcode: grona 
 

Vägar till arbete, utbildning och företagande inom de gröna näringarna på landsbygden 

                                Föreläsningar med möjlighet att ställa frågor 

1. Jesper Schönbeck Arbetsförmedlingen informerar om startaegetbidrag, praktik och 

anställningsstöd i de gröna näringarna 

 

2. Maria Dirke Agro Öst ”Grönsaker på friland – ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar” 

Bilaga 1.  

 

3. Naturbruksskolornas utbildningar - för ungdomar och vuxna 

Maria Elinder Naturbruksskolornas Förening www.naturbruk.se samt  

skolledningen på Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk www.oknaskolan.se  

 

4. Charlotta Rydberg LRF – Lantbrukarnas Riksförbund ”Kompetensbehov inom de gröna 

näringarna”. Bilaga 2. 

 

5. Avrundning och hur vi går vidare. 

 

Bilaga1. Ett antal lantbruksföretagare i sju kommuner i Sörmland, Västmanland och Stockholms län 

planerar att utöka sina företag med att börja odla grönsaker på friland. Idag odlar de här företagen 

huvudsakligen spannmål och då skulle en utökning med grönsaksodling innebär många fler 

arbetstimmar per företag. Därför arbetar vi med att skapa samarbeten mellan företagarna och 

nyanlända som söker arbete, med utbildningscentrum for att utbilda till ratt kompetens samt för 

samarbeten och kontakter med tänkbara kunder framöver. Projektet kommer att pågå fram till 2021 

års slut och då är målet att flera av producenterna är igång eller har påbörjat en grönsaksodling och 

erbjuder flera personer arbete inom sina företag 

Bilaga 2. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en politiskt obunden intresse- och        
företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra 
företagare som har sin bas i landsbygden, till exempel landsbygdsturism, entreprenad och 
livsmedelsförädling. En studie som gjordes av LRF för några år sedan visar att det finns ett stort 
behov av arbetskraft inom våra näringar. Inom de kommande 5 åren behövs upp emot 50 000 
personer anställas. LRF har för närvarande 3 olika projekt vars gemensamma nämnare är att vi 
försöker matcha människor som av olika anledningar hamnat långt ifrån arbetsmarknaden med 
utbildning och jobb inom de gröna näringarna. Projekten heter följande: Mer Mat Fler Jobb, Nya 
Nätverk – för jobb på landet och Grön kompetens livsmedel. De två första projekten är på nationell 
bas det tredje är endast i Örebro län. 
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