
Kompetens hos medarbetare är viktig för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion och 
ökad självförsörjningsgrad i landet. Förutsättningarna för arbete i de gröna näringarna förändras ständigt och 
det är viktigt för företagen att kunna hitta rätt personal. 

Vid tidigare webbinarier har vi diskuterat branschens attraktionskraft och lyft fram gymnasieprogrammets yrkesutbild-
ningar och deras betydelse för rekrytering till branschen. Vid denna sammankomst vill vi se på möjligheter till arbetsbyte 
och karriärväxling i vuxen ålder. Vilka möjligheter finns för den som har intresse av att 
börja jobba med livsmedelproduktion, i primärproduktionen eller i livsmedelsförädlingen? 
Hur hittar man ingångar till branschen och vilka hinder och vilka möjligheter finns för den 
intresserade.

Stora satsningar görs för närvarande av regeringen för att få människor, som står utanför 
arbetsmarknaden i arbete. Hur skapar vi utbildningar och arbeten där individer kan växa 
och utvecklas i sitt arbete eller till nya arbetsuppgifter. Vi ger exempel på yrkesbyte, där 
man gått från en helt annan bransch till verksamhet inom den gröna sektorn. Vi ställer 
oss också frågan hur yrkesbytare bemöts inom sektorn och funderar över vad människor 
med olika erfarenheter och bakgrunder kan tillföra vår sektor. Deltar gör representanter 
för bland annat vuxenutbildning, arbetsförmedlingen, etablerade företagare och nya i 
branschen. De vill visa att det finns möjligheter även för den som har en annorlunda bak-
grund och andra meriter och yrkeserfarenheter att växla över till gröna sektorn. 

Varmt välkommen!
 
Eva Pettersson     
Akademiens sekreterare och vd   

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 
verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Webbinarium – onsdag 6 oktober 2021

Tid & Plats
Onsdag 6 oktober 2021 
kl 9–11. Webbinariet sänds 
via Zoom, länken mejlas 
ut dagen före till dem som 
anmält sig.

Anmälan
Senast den 4 oktober på 
denna länk:
https://dinkurs.se/75573

Frågor 
Innehåll: Linda Cederlund 
linda.cederlund@ksla.se 
tel 08-54 54 77 24 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Inbjudan till diskussion om orsaker till och lösningar på förändrade  
förutsättningar för arbete i de gröna näringarna

Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna
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Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna
Moderator: Lennart Wikström, Tejarps förlag och KSLA

09.00  Praktiska detaljer
  Lennart Wikström*

09.05  Välkommen & Introduktion
  Ann-Britt Karlsson*, Ordf KSLA:s Kompetenskommitté

09.15  Mer mat – Fler jobb. Ett projekt för att uppfylla Livsmedelsstrategins mål
  Jan Andersson, Arbetsförmedlingen

09.30  Vuxenutbildning till djurskötare
  Per Hagelin, Kommunala vuxenutbildningen, Sjöbo kommun

09.40  Nya vägar in
  Magnus Därth, Kött- och charkföretagen och Jonas Tunestål, KLS Ugglarps 

09.50  Från undersköterska till djurskötare
  Hanna Bäckström och Åsa Lohman, Smågris Syd

10.00  Hur bemöter vi yrkesbytare? 
  Attityder hos etablerade företagare 
  Annika Bergman*, Agromind

10.15  PAUS
  
10.20  Hur tar man sig i branschen? 
  Jimmy Larsson*, Hushållningssällskapet

10.35  Diskussion: Vad behöver göras för att underlätta karriärväxling till de gröna näringarna? 

10.55  Summering och Avslutning

  

  *: Ledamot i KSLA


