Vart femte rönt företa vill nyanställa-Men få skogsjobb finns att
söka hos Arbetsförmedlingen
Nära 20 procent av medlems
företagen i Skogs- och lantbruks
arbetsgivarna, SLA, behöver mer
arbetskraft, visar organisatio
nens undersökning. Samtidigt
finns få gröna jobb att söka hos
Arbetsförmedlingen.·

,, Jobbet är bra
och vi trivs"

Har ni behov av ytterligare
arbetskraft i företaget?

Fem somaliska flyktingar tog i sommar
röjsågskörkort i dalsländska Ed. Nu
hoppas de på skogsjobb till hösten.

Ja 19,1%
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Det här är första gången vi har ett kropps
arbete och första gången vi jobbar i skogen.
Jobbet är bra och vi trivs. Alla är öppna och
snälla, säger Aden Abdulle Hassan.
Det lokala företaget Svensk Skogsservice
AB har genomfört utbildningen på uppdrag
av Eds kommun. Sten Gustafsson, som är
skogs- och konsultchef på företaget, har haft
ansvaret för gruppen.
- I början hade de ingen aning om skill
naden mellan tall och gran. I dag är de rik
"'"'-� tigt dulctiga och gör bra stamval, säger Sten
..,..._.._. Gustafsson.

Nej 80,9%

I skrivande stund, den 6 juli, finns 82

platsannonser i kategorin Naturbruk
på Arbetsförmedlingens platsbank.
Det gäller för hela Sverige. Bara ka
tegorin Militärt arbete har färre, 23
stycken. Flest annonser, 3 770 stycken,
finns inom Pedagogiskt arbete. Sär
skådar man underkategorin Skogsbru
kare finns 6 annonser där arbetsgivare
letar efter röjare eller plantörer.
- Det är vårt eviga dilemma att med
lemsföretagen inte tycker att de hittar
rätt kompetens via Arbetsförmed
lingen. Vi måste börja samarbeta med
myndigheter och organisationer och vi
måste berätta vad vi kan erbjuda inom
de gröna näringarna, säger SLAs VD
Katarina Novåk.

Förmedlas lokalt
Enligt Peter Frost, chef för Arbets
förmedlingen i de jämtländska kom
munerna Strömsund och Ragunda,
förmedlas en del säsongsjobb inom
röjning och plantering lokalt.
- Men nu är vi inne i juli så det är
i och för sig naturligt att efterfrågan
är väldigt liten nu. Plantörerna brukar
sättas.i arbete i maj/juni och röjarna
har säkert anställts någon månad före
det, säger Peter Frost.
Peter Frost ser ändå en generell brist
på inflöde av jobb från skogsbruket.
Han berättar att branschträffar i början
av 2000-talet ökade inflödet av skogs
. vårdsjobb till Arbetsförmedlingarna i
hela Norrland. Jobben söktes också i
hög utsträckning av personer som var
inskrivna h<?s arbetsförmedlingarna.
- Nu har det gått ner igen och i dag
får vi inte in så många jobb, säger Peter
Frost.
Hur aktiva är ni på Arbetsförmed
lingen med

att bearbeta möjliga

arbetsgivare?
- I Strömsunds kommun finns to
talt cirka 750 företag och vi gör mellan

Varför har ni inte anställt
ytterligare arbetskraft?
53,6%

Hittade inte person
med rätt kompetens

Bra inblick samhället

23,2% Det kostar för mycket

Risken för kulturkrockar mellan svenskar
och utomeuropeiska arbetstagare tonas
ner av Sten Gustafsson. I det aktuella fallet
studerar somalierna svenska och har vistats
en tid i Sverige.
- De förstår svenska och
har egentligen bättre inblick
i hur det svenska samhället
fungerar än exempelvis per
soner från Östeuropa, säger
han.
Att de saknar erfarenhet
från att jobba i skogen ser Sten
han inte heller som någon Gustafsson
direkt nackdel.
- Det gör att vi kan forma dem efter
våra egna behov. Folk med erfarenhet kan
ha lärt sig fel arbetssätt på andra ställen,
säger Sten Gustafsson.

21,2% Har inte haft möjlighet

på grund av tidsbrist
Källa:SLA

1 100 och 1 200 företagsbesök på ett år.
Vi gör många arbetsplatsbesök även
inom skogsbruket.
Vad får ni för svar när det gäller sko-

'

gen?

- De känner sig trygga med den
ordning som de har, dels att de tar in
folk från oss, dels att de tecknar avtal
med bemanningsföretag, eller direkt
rekryterar ute i Europa.

Utbildning underlättar
Samtidigt som vart femte grönt före
tag behöver rekr ytera personal, anger
drygt hälften att de inte hittar perso
ner med rätt kompetens, visar SLAs
rapport.
Men enligt Peter Frost kan Arbets
förmedlingen utbilda arbetssökande
för att underlätta rekryteringar inom
exempelvis skogsvård.
- Hade vi haft en efterfrågan på per
sonal, vilket vi alltså inte har, så hade
det ju varit en indikation på att vi skul
le behöva köpa upp en utbildning för
att tillgodose det arbetskraftsbehovet,
säger han.
Mats P Ostelius OS.588 369 01
mats.p.ostelius@lrfmedia.lrf.se
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Svårt att få sysselsättning året runt
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Han skulle gärna vilja erbjuda sysselsättning
för de fem somalierna. Men i dagsläget vå
gar han inte lova hur många jobb han kan
erbjuda. Det beror bland annat på tillgången
på uppdrag.
- En nackdel med skogsvårdsjobb är att
de inte ger sysselsättning året runt. Dessut
om måste man oftast ligga ute på jobb långt
hemifrån, säger Sten· Gustafsson.
'Att arbeta på annan ort är dock inget som
skrämmer arbetslaget från Somalia.
- Vi .trivs i Ed, men vi kan tänka oss att
flytta eftersom vår första prioritet är att job
ba, säger Aden Abdulle Hassan.
Mats P Ostelius

