
 

 

 

 

Jobbpotential inom de gröna näringarna  
– ett sätt att investera i tillväxt  
 
Målet om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020 vägleder regeringens 

ekonomiska politik. Över 200 000 fler har nu ett arbete att gå till än innan regeringen tillträdde. 

Men fortfarande har alltför många svårt att få ett arbete, särskilt de som inte gått ut 

gymnasieskolan eller är födda utanför Europa. 

En av de största utmaningarna just nu handlar om att fortsätta investera i tillväxt och pressa ner 

arbetslösheten. Matchningen mot de jobb och branscher där det råder brist på bättre 

arbetskraft måste förbättras, liksom vägarna för nyanlända till utbildning och jobb behöver 

förenklas.  

För att förstärka denna utveckling riktar regeringen fler insatser mot de grupper som står längre 

från arbetsmarknaden. Vi ser att åtgärder som bidrar till att skapa enklare vägar till jobb och fler 

jobb med lägre kvalifikationskrav behöver vidtas inom flera olika områden. 

Regeringens reformer av anställningsstöden som handläggs av Arbetsförmedlingen kommer att 

bidra till ambitionen att skapa bättre förutsättningar för enklare vägar till jobb. Vi inför en 

utbildningsplikt för deltagare i etableringsuppdraget och bygger ut kunskapslyftet för att nå 90 

000 platser till 2021. Regeringen ser även positivt på att parterna enats om ett förslag för 

etableringsanställningar och för nu samtal om hur detta kan realiseras.  

Det bedöms idag finnas en kompetensbrist på ca 3 000 personer inom de gröna näringarna. 

Inom naturvård och markvård finns arbetsuppgifter som kan utföras av personer med kortare 

utbildning. Det kan handla om röjning av sly utmed våra järnvägar, upprustning av 

vandringsleder och skötsel av naturreservat. Dessa uppgifter ökar ofta tillgänglighet till friluftsliv 

och rekreation vilket ger ett mervärde för många människor. Det ger samtidigt personerna 

kompetens som efterfrågas av näringslivet vilket ökar förutsättningarna för anställning. 

I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen en samlad satsning ”Tillvarata jobbpotential 

inom gröna näringar”. Satsningen uppgår till 253 miljoner kr 2018 samt 303 miljoner kr årligen 

2019 och 2020 och riktas till Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket 

samt Naturvårdsverket. Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen bidrar inom sina 

kompetensområden. I december 2017 gav regeringen myndigheterna i uppdrag att genomföra 

den aktuella satsningen.  

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg koordinerar arbetet på statsministerns 

uppdrag, i nära samarbete med övriga berörda statsråd och departement. 

 


