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1  Bakgrund 
Av Skogsstyrelsens regleringsbrev, under rubriken Jämställdhet i skogssektorn, 
framgår det att Skogsstyrelsen ska intensifiera sitt arbete som part i Skogen i 
Skolan (SiS).  
 
”Skogssektorns konkurrenskraft är beroende av fortsatt tillgång till 
kompetent arbetskraft, vilket innebär att sektorn måste vara attraktiv 
för både kvinnor och män. För att åtgärda problemet med sned 
könsfördelning behöver möjligheterna till arbete för både kvinnor och 
män tydliggöras för ungdomar. I detta syfte finns även behov att öka 
intresset för skogen hos barn. Skogsstyrelsen ges därför i uppdrag att 
inom befintlig ram intensifiera sitt arbete som part i Skogen i skolan.” 

Skogssektorn är starkt mansdominerad. Kvinnors möjligheter och rättigheter är 
inte desamma som för manliga kollegor och att det dessutom är förhållandevis få 
kvinnor som väljer att arbeta inom skogssektorn är självfallet inte tillfredställande 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är därför angeläget att vidta konkreta åtgärder 
för ökad jämställdhet.  

För att eleverna ska utveckla intresse och förståelse för skog som ett ekosystem 
och som en nationell resurs med många värden krävs en pedagogik som är 
anpassad för detta. I många skolor flyttas lärandet ut i skogen/naturen, bland annat 
i anslutning till skolornas ”skolskogar”.  

Pågående forskning om skolskogar visar att SiS verksamhet i skolskogarna i vissa 
fall verkar kontraproduktivt ur jämställdhetssynpunkt. När ungdomar kommer upp 
i 11-12 års ålder tenderar framför allt flickor tappa intresset för traditionella 
aktiviteter i skolskogen; bygga vindskydd, hugga, bygga eldstad (Wilhelmsson 
m.fl., manuskript). Det är därför av stor betydelse att utomhuspedagogiken och 
utevistelsen i sig i högre utsträckning kan bli mer attraktiv för flickor. Det behövs 
en större bredd av aktiviteter för en engagerande SiS verksamhet som utvecklar 
såväl flickors som pojkars intresse för skog och miljö och som även öppnar upp 
för möjligheten att se skogen som en eventuell framtida arbetsplats.  

Skogsstyrelsen har under våren 2012 fört diskussioner, både internt och med 
externa parter inom SiS medlemsorganisationer om hur Skogsstyrelsen med ökade 
insatser ska kunna bidra till en ökad jämställdhet och ett ökat intresse för skog hos 
barn och ungdomar. Ett förslag på inriktning presenterades för Skogsstyrelsens 
ledningsgrupp i april 2012.  

Skogsstyrelsens verksamhet inom SiS kopplar också till Skogsriket. Skogsriket är 
landsbygdsdepartementets vision för att skapa förutsättningar för nya 
arbetstillfällen med anknytning till skogen. Inom Skogsriket ryms hållbart 
brukande, jämställda skogspolitiska mål, värna skogens sociala värden samt att 
Sverige ska ha en jämställd skogssektor.  
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1.1  De senaste årens arbete med SiS  
Skogsstyrelsens arbete med SiS har successivt minskat från att under år 2003 
uppgå till 1700 dagar jämfört med 200 dagar år 2012. I en nyligen genomförd 
undersökning av Skogsstyrelsens arbete med SiS idag jämfört med för 4-5 år 
sedan framgår det mycket tydligt att SiS verksamhet prioriterats ner av distrikten 
som en direkt följd av att ledningen prioriterat ner verksamheten under ett antal år. 
Det är dock en stor spridning mellan distrikt, på vissa distrikt är verksamheten helt 
bortprioriterad medan andra distrikt haft planerade aktiviteter motsvarande 15-20 
dagar för 2012.  
 
Samverkan mellan Skogsstyrelsen och övriga parter i SiS fungerar mycket bra 
inom vissa SiS-regioner, t.ex. Västra Götaland, medan någon SiS-region saknar en 
fungerande organisation med styrgrupp och samordnare.  Inriktningen på de 
aktiviteter som Skogsstyrelsen genomför har förändrats jämfört med för ett antal 
år tillbaka. Idag är större delen av SiS aktiviteter riktade till lärare, lärarstudenter 
och i mindre omfattning genomförs aktiviteter riktade direkt mot elever. 
Skogsstyrelsen har också i allt mindre utsträckning intagit en ledande roll i det 
SiS-regionala arbete jämfört med tidigare, då Skogsstyrelsen ofta var den 
drivande kraften genom sitt ordförandeskap i styrgrupperna. Det upplevs av 
somliga som ett näringsprojekt och att Skogsstyrelsens engagemang därför till stor 
del borde finansieras av näringen, genom SiS.  
 
Finansieringsformerna skiljer sig mellan SiS-regionerna, allt från en verksamhet 
helt finansierad med myndighetsmedel till att övriga parter i SiS finansierar 
verksamheten helt eller delvis. 

2  Syfte 

2.1  Syfte med utomhuspedagogisk verksamhet 
• Att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så 

som skogsbruk, miljö, hälsoeffekter och friluftsliv och att lyfta fördelarna med 
skogen som uterum i undervisningen. 

• Att tydliggöra för ungdomarna de möjligheter till arbete inom skogssektorn 
som finns för såväl kvinnor som män och därigenom öka intresset hos 
ungdomar att söka sig till utbildningar inom det skogliga området. Vi har 
fokus på att öka intresset hos flickor för det skogliga området och i 
förlängningen ökad jämställdhet inom skogssektorn. 

• Att stimulera och inspirera yngre generationer till mer vistelse i utemiljöer, 
och även i skogen. Detta leder i förlängningen till bättre folkhälsa och 
livskvalitet. 

2.2  Syftet med samarbetet med organisationen SiS 
För Skogsstyrelsen är arbetet med SiS ett direkt uppdrag i regleringsbrevet, men 
det är också ett verktyg för att nå målgrupperna skolledare, lärare, lärarstudenter 
samt barn och ungdomar.  
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Genom arbetet med SiS ökar vi kunskapen hos målgrupperna om det skogliga 
området. Vi ges också möjlighet att uppmuntra skolorna att använda skogen i 
undervisningssyfte. 

SiS representeras av företrädare för många olika intressen med anknytning till 
skog och miljö. Genom samarbete kan vi medverka till att ge målgrupperna en 
bred bild av skogens olika värden.  

Genom att gemensamt med andra marknadsföra SiS underlättar vi för skolorna att 
komma i kontakt med oss och andra företrädare för skogen. 

Genom SiS får vi tillgång till läromedel, webbsida, kompetensutveckling och ett 
nätverk av kontakter.  

3  Skogsstyrelsens arbete med SiS 
Grundläggande för att öka intresset för skog är att eleverna redan tidigt får ett 
positivt förhållande till skog genom att vistas i den och få positiva upplevelser 
därifrån. Regelbunden förläggning av undervisning ute i skogen/naturen är för 
detta en mycket viktig plattform. För många lärare är skolskogen ett bra stöd i det 
arbetet. Genom att tidigt under skolåren vistas i skogen väcks på ett naturligt sätt 
nyfikenheten kring den. Det lägger grunden för senare fördjupningar inom rent 
skogliga kunskaper.  
 
Målet med skolskogskonceptet är att sprida insikten bland lärare om hur 
undervisning inom skolans alla ämnen har mycket att vinna på att lyftas ut i 
skogen. Fler sinnen stimuleras med bättre inlärning som följd, konfliktsituationer 
kan minska med det ökade utrymmet och ämnen integreras på ett naturligt sätt. 
Beträffande vad som nämnts om kontraproduktivitet ur ett jämställdhetsperspektiv 
är det viktigt att verka för att vistelsen i skogen inte begränsas till fysiska 
aktiviteter och friluftskunskap. Allt arbete inom SiS ska ske på skolans villkor och 
i överensstämmelse med skolans läroplan. Vi måste vara medvetna om vad skolan 
behöver för att nå sina mål, och kunna påvisa hur skogen och naturen med fördel 
kan användas för att nå dit, så att den enskilde läraren känner att han/hon har 
mandat att bedriva undervisning utomhus. Vi bör även ha en kompetenshöjande 
roll beträffande kunskaper om skogen som ekosystem och alla dess värden.   
 
Kostnadseffektivitet uppnås genom att satsa på lärare som nyckelgrupp, snarare 
än att verka direkt mot elever. SiS bör arbeta för att entusiasmera lärare och ge 
dem verktyg, kunskaper och motivation att bedriva en undervisning som passar 
alla elever i skogen. En lärare som tillämpar SiS idéer och tar med sin klass ut i 
skogen en gång i veckan torde nå ut med betydligt mer information och kunskap 
än t.ex. en skogsdag av demonstrationstyp för elever. Skogsdagen kräver mer 
personella resurser och utgör mer en engångsföreteelse.  

Det arbete vi gör kopplar också till andra initiativ, som Naturskyddsföreningen 
och Naturskoleföreningens projekt ”Skogen som klassrum”, där lärare får en 
fortbildning bestående av en eller två dagar som innehåller läroplansanpassade 
utomhuspedagogiska övningar i en skog nära skolan. 
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3.1  Målgrupper 
Skogsstyrelsen ska särskilt prioritera följande målgrupper: 
 

• Lärare vid grundskolor  
• Studenter och lärare vid lärarutbildningar  
• Studie och yrkesvägledare  
• Skolledare 

3.2  Skogsstyrelsens koppling till SiS kansli 
SiS organiseras nationellt av Föreningen skogen med en verksamhetsledare 
knuten till Föreningen Skogen. Verksamhetsledaren ska stödja den regionala 
verksamheten, stödja utvecklingen av läromedel och driva SiS verksamhet såsom 
nationella kurser och seminarium. Skogsstyrelsen gör årligen en kontantinsats om 
275 000 kronor till SiS rikskansli. 

Skogsstyrelsen kan inte vara styrelseledamot i ideella föreningar. Genom 
medverkan i styrgruppen och samverkan med SiS kansli garanteras ett direkt 
inflytande. Styrgruppen har till uppgift att säkerställa att verksamheten sker på 
skolans villkor samt att stödja och vidareutveckla SiS-regionerna. Styrgruppen 
bereder frågor inför SiS nationella styrelsemöten.  

Genom SiS nya organisation med en webbredaktör förväntas SiS-regionerna få ett 
ökat stöd genom ökat nyhetsflöde på webbplats, i nyhetsbrev och frågelåda. 

3.3  Uppgifter inom SiS som särskilt ska prioriteras 
Skogsstyrelsens nationella samordnare 

• Inom ramen för SiS målsättning aktivt söka påverka utformningen av 
aktiviteter utifrån vår skogspolitiska uppgift genom att delta i den 
nationella styrgruppen. 

• Inom ramen för SiS målsättning utveckla aktiviteter utifrån våra 
skogspolitiska mål och kopplingen till Skogsriket (jämställdhet, en 
attraktiv arbetsplats, ökat intresse för skog och miljö). 

• Vara Skogsstyrelsens kontakt mot forskare inom ämnet. 

• Samordna arbetet med att utforma övergripande mål och riktlinjer (policy) 
för Skogsstyrelsens arbete med SiS och tillsammans med Skogsstyrelsens 
samordnare inom SiS-regionerna utforma långsiktiga mål för 
verksamheten. 

• Stötta SiS-regionerna genom medverkan i t.ex. uppföljning och 
förbättringsåtgärder, kompetensutbildning av Skogsstyrelsens personal, 
styrgruppsmöten, kalibreringsträffar, utformning av aktiviteter etc. Det kan 
innebära extra stöd till regioner utan fungerande styrgrupp eller regioner 
med liten verksamhet. Utformning av rutiner för ekonomi och redovisning. 
Förmedling av ny kunskap inom forskningen och kunskap om skolornas 
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förutsättningar utifrån läroplanen. Stöd i form av aktuell och uppdaterad 
sida på intranätet. 

Skogsstyrelsen  inom respektive SiS-region 
 

• Medverka till en effektiv organisation i samverkan med övriga parter, t.ex. 
bildandet av en styrgrupp i de fall det inte finns någon sådan inom SiS-
regionen. Representanter för Skogsstyrelsens ledning i form av 
distriktschef alt. ställföreträdande distriktschef och Skogsstyrelsens 
samordnare inom regionen bör ingå i den regionala styrgruppen. 
Skogsstyrelsen ska verka för att ordföranden i styrgruppen kommer från 
skogsnäringen, men om inte någon från skogsnäringen har möjlighet kan 
Skogsstyrelsen ta på sig ordförandeskapet. 
 

• Aktivt driva utvecklingen av verksamheten regionalt inom SiS i dialog 
med övriga parter. Regionala samordnaren/ledningens representant har till 
uppgift att jobba för en inriktning som överensstämmer med 
Skogsstyrelsens prioriterade verksamheter. 
 

• Verka för en ökad jämställdhet inom den skogliga sektorn, t.ex. genom att 
lyfta frågan i styrgruppen och jobba för att styrgruppen utbildar sig inom 
ämnet. 
 

• Verka för beslut om en verksamhetsplan i den regionala styrgruppen. 
Innehåll och omfattning av aktiviteter beslutas gemensamt i den regionala 
styrgruppen. 

 
Skogsstyrelsens distrikt 
 

• SiS ansvarig som aktivt driver, samordnar och följer upp distriktets SiS 
verksamhet så att den genomförs enligt planerna. 
 

• Fortbilda lärare om konceptet skolskog och utomhuspedagogik för att 
stimulera till utomhusaktiviteter i skogen.  

• Utveckla och stödja konceptet skolskogen för att ge skolorna möjlighet att 
förlägga delar av undervisningen/lärandet ute. 
 

• Medverka till en utomhuspedagogik med en bredd av aktiviteter som är 
tilltalande för både pojkar och flickor. 

 
• Samverka med lärarutbildare och studenter i lärarutbildning. 

• Erbjuda fortbildning/information till lärarutbildare och studenter i 
lärarutbildning om SiS och konceptet skolskog. 

• Erbjuda fortbildning/information till studie- och yrkesvägledare om 
skogen som en attraktiv arbetsplats för båda könen. 
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• Erbjuda/medverka i utbildning av rektorer och studie- och yrkesvägledare 
om konceptet SiS. 

• Samverka/nätverka med lokala skogliga aktörer (t ex distriktsråd) för att 
lägga grund för gott lokalt samarbete som kan leda till gemensamt 
genomförda aktiviteter. 

3.4  Uppgifter inom SiS som ska prioriteras ner 
Aktiviteter som riktar sig direkt mot elever prioriteras ner. Dock stänger vi inte 
möjligheterna helt till att medverka i den typen av aktiviteter utan kan se flera 
exempel där det är motiverat att vi riktar oss mot elever.  
 
Motiv för aktiviteter mot elever kan vara skogsdagar där vi visar på möjligheten 
för arbete inom skogssektorn för både män och kvinnor. Andra exempel kan vara  
genomförandet av aktiviteter i samverkan med näringen, som ett led i att nätverka 
och vidmakthålla ett gott samarbete inom SiS lokalt, eller skogsdagar där vi väger 
upp skogsbrukets och industrins information med andra aspekter på skog, t.ex. 
naturvård, kulturmiljövård och sociala värden. Egen kompetensutveckling är 
ytterligare ett motiv. Att genomföra, testa och träna på elever kan vara lärorikt och 
en bra erfarenhet för att kunna entusiasmera lärare att själva ta ut eleverna i 
skogen. Sammanfattningsvis kan sägas att aktiviteter med ytterligare motiv än att 
”bara” lära eleverna om skog och skogsbruk kan ingå i verksamhetsplanen.  

3.5  Förslag på långsiktiga mål 
• Skogsstyrelsen ska öka sitt engagemang som part i SiS (ev. med nivåer 

600   1000 dv). 
• Samtliga lärarutbildningar (grundskolan) ska ha erbjudits 

fortbildning/information om SiS och konceptet skolskog och en 
introduktion till utomhuspedagogik och skogens alla värden.  

• Vi ska ha god kunskap om vilka faktorer som ökar ungdomars och i 
synnerhet flickors intresse för skog och natur i stort, samt skogssektorn 
som arbetsgivare.  

• Vi ska ha ökat vår finansieringsbas genom att medverka till 
samverkansprojekt och aktivt söka externa medel/bidrag från andra 
instanser såsom stiftelser, fonder mm. 

 
Dessutom: 

• Upprätta rimliga nivåmål för utbildning av lärarstudenter. 
• Upprätta rimliga nivåmål för utbildning av lärare/alternativ antal skolor.  

3.6  Jämställdhetsarbete i SiS 
En grundbult i SiS verksamhet är utomhuspedagogiken och de skolskogar som ger 
skolorna möjlighet att flytta ut lärandet från klassrummet ut i skogen/naturen. På 
så sätt kan eleverna omsätta teori till praktisk tillämpning och utveckla förståelse 
om ekologiska och biologiska processer och studera arter i sin naturliga miljö. För 
att ungdomar ska utveckla ett intresse och en förståelse för skogen som miljö och 
en eventuell framtida arbetsplats är det viktigt med en anpassad 
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utomhuspedagogik som svarar mot både pojkar och flickors krav på intressanta 
aktiviteter.  

Studier visar att flickor som närmar sig puberteten i många fall tappar intresset för 
de mer traditionella aktiviteterna i skolskogen så som att bygga vindskydd, hugga, 
bygga eldstad (Wilhelmsson, m.fl., manuskript). Här krävs ett större 
kunskapsunderlag för att även få flickor upp i åldrarna att bibehålla ett intresse för 
skogen, vilket är viktigt för att på lång sikt kunna locka fler flickor/kvinnor till 
framtida studier inom det skogliga området. I ett förslag till 
landsbygdsdepartementet har Skogsstyrelsen föreslagit detta som ett viktigt 
forskningsområde för att ”tänka nytt” kring aktiviteter i skogen och 
Skogsstyrelsen kommer i sitt arbete med SiS att ha stort fokus på att lyfta fram 
jämställdhetsfrågan. 

Aktiviteter för att bygga upp kunskapen kring hur man bäst fångar flickors och 
pojkars intresse är planerade. Bland annat en rikstäckande skrivtävling på temat 
”Min bild av skogen” som riktar sig till Sveriges elever i årskurs 4-6/ 
mellanstadiet. Det primära syftet är att få kunskap om hur flickor och pojkar med 
olika bakgrund tänker om skog, deras upplevelser av skog och hur deras intressen 
skiljer sig åt.  

För distrikten är det viktigt att löpande arbeta med jämställdhetsfrågan. Vi 
behöver informera och föra en dialog med lärare och vi behöver alla jobba med 
frågan om hur vi behåller tjejers intresse för skogen. Frågan om jämställdhet 
behöver lyftas på alla plan. Som ett komplement till en anpassad pedagogik kan vi 
också ta hjälp av kvinnliga och manliga förebilder inom de olika delarna av 
skogssektorn för att tydliggöra för ungdomarna de möjligheter till arbete inom 
skogssektorn som finns för såväl kvinnor som män. 

För Skogsstyrelsens långsiktiga arbete med jämställdhetsfrågor och en anpassad 
utomhuspedagogik i skogen som stimulerar både pojkar och flickor intresse för 
det skogliga området krävs kompetenshöjning hos Skogsstyrelsens personal såväl 
som styrgruppen. 

4  Skogsstyrelsens verksamhet 2013 
Eftersom SiS-regioner jobbar och har jobbat på olika sätt samt att aktivitetsnivån 
skiljer sig markant mellan regionerna har Skogsstyrelsens distrikt väldigt olika 
grundförutsättningar när vi nu ska intensifiera vårt arbete med SiS. Den 
bakgrunden måste vi ha med oss i våra planer. På vissa håll blir prioriteringen att 
få till stånd en styrgrupp och en fungerande organisation, medan det på andra håll 
mer handlar om att vi kliver in och gör en större insats i en redan fungerande 
verksamhet. 
 
För att alla distriktsansvariga och regionsamordnare ska få samma grund att stå på 
och få samma kunskap om inriktningen på Skogsstyrelsens intensifiering av 
arbetet med SiS föreslår vi en gemensam upptaktsträff. Alla inblandade behöver 
få information om innehållet i detta dokument, vi behöver uppdateras om SiS, om 
konceptet skolskog, om ny kunskap i ämnet och om planerna framöver. Vi 
behöver också diskutera Skogsstyrelsens värdegrund med koppling till vår 
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inblandning i arbetet med SiS. Inte minst behöver vi motiveras, entusiasmeras, 
inspireras, träffas, nätverka och utbyta erfarenheter inför det fortsatta arbetet.  

4.1  Mål med verksamheten 2013 
• I varje SiS-region ska finnas en fungerande styrgrupp. I styrgruppen ska vi 

verka för att en långsiktig plan för regionens verksamhet utarbetas.  I 
planen ska vårt skogspolitiska mål och kopplingen till Skogsriket 
(jämställdhet, en attraktiv arbetsplats, ökat intresse för skog och miljö) 
beaktas. 

• Alla distrikt bör vara representerade på uppstartsträffen för 
intensifieringen av Skogsstyrelsens arbete med SiS. Alla personer som ska 
bedriva SiS-verksamhet ska genomgå kompetensutveckling. Vi behöver 
säkerställa att vi har tillräcklig kompetens ute i SiS-regionerna  gällande 
SiS, konceptet skolskog, utomhuspedagogik, jämställdhet, Skogsstyrelsens 
värdegrund och skolans förutsättningar, som t.ex. läroplanen. 

• Varje distrikt ska under året arbeta med någon/några av de prioriterade 
verksamheterna.  

4.2  Uppföljning 
Distrikten redovisar sin verksamhet, t.ex. i form av utförda aktiviteter och antal 
deltagare, till regionsamordnaren som sammanställer och redovisar till den 
nationella samordnaren. Rutiner och system för redovisning och uppföljning 
utvecklas nationellt. 

5  Budget 
Skogsstyrelsen finansierar verksamheten inom ramen för 1:1. Skogsstyrelsens 
insatser bör uppgå som lägst till 600 myndighetsdagar och bör ha som målsättning 
att till 2015 uppgå till minst 1000 myndighetsdagar. För 2013 fördelas medlen 
mellan distrikten delvis utifrån befolkningsmängd. Inför kommande år bör det tas 
fram en genomarbetad fördelningsnyckel, exempelvis utifrån antalet skolor, elever 
och förekomsten av lärarutbildning. 
 

SKS region SiS region Distrikt 
        
        

(dv/SKS-region) 
(dv/SiS-
region)     

Region Nord 35 Norrbotten Norra Norrbotten 
70 Östra Norrbotten 

Södra Norrbotten 
35 Västerbotten Södra Lappland 

Skellefteå 
Umeå 

Region Mitt 26 Jämtland Norra Jämtland 
93     Södra Jämtland 
  21 Västernorrland Västernorrland 
  46 Dalarna-Gävleborg Norra Dalarna 
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      Södra Dalarna 
      Gävleborg 

Region Svea 29 Värmland Västra Värmland 
149 Östra Värmland 

22 Örebro Örebro 
98 Mälardalen Uppsala 

Västmanland 
Stockholm 
Sörmland 

Region Öst 95 Östra Götaland Östergötland 
117     Kalmar 

      Kronoberg 
      Blekinge 
      Skåne 
  22 Gotland Gotland 

Region Väst 97 Västra Götaland Fyrbodal 
97 Skaraborg 

Göteborg 
Jönköping 
Höglandet 
Halland 

Skogsavdelningen 
50 50     

Summa 576 
 
Övrigt: 
Uppstartsträff omkostnader (tkr) 350 
Skrivartävling (tkr)  200 
Årlig insats till SiS rikskansli (tkr) 275 
Summa (tkr)   825 
 
Kommentar till medelsfördelningen: Nio dagar är fördelade per SiS-regionen för 
arbetet med styrgruppen samt till kompetensutveckling för våra 
styrgruppsrepresentanter och samordning av Skogsstyrelsens arbete i SiS-
regionen. SiS-regioner med en icke fungerande styrgrupp får 5 dv extra (Östra 
Götaland, Gotland och Dalarna/Gävleborg). Varje distrikt tilldelas sju 
”garantidagar”, varav två dagar per distrikt beräknas gå till en uppstartsträff för 
Skogsstyrelsens intensifiering av arbetet med SiS. Resterande dagar (195 dv) 
fördelas utifrån befolkningsmängden. Distriktens medel går till 
kompetensutveckling, planering och verksamhet utåt mot våra målgrupper. 
Medlen kan omfördelas mellan distrikten i respektive SiS-region efter hur man 
vill lägga upp arbetet. Som ett underlag för kunskapsuppbyggnad satsar vi på att 
finansiera en skrivartävling föreslagen i rapporten ”Utveckla insatser inom 
Skogen i Skolan för att särskilt öka flickors intresse för det skogliga området”. 
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6  Administrativa rutiner 
Egen nedlagd tid, för egna resurser, redovisas på v-gren 100, projekt 19105.  
Verksamhet med medfinansiering redovisas som ett verksamhetsprojekt 2****, 
där varje SiS-region som tecknat avtal om medfinansiering har en egen kod vilka 
listas i kommande Förteckning över Verksamhetsprojekt 2013. 
 
Redovisning av distriktens verksamhet med SiS, i form av utförda aktiviteter, 
antal deltagare etc., redovisas löpande till regionsamordnaren som i sin tur 
redovisar till SiS centralt.  

6.1  Finansiering 
SiS rikskansli finansieras av skogsnäringen. Även Skogsstyrelsen sätter årligen in 
en summa pengar till SiS nationellt. Den regionala SiS-verksamheten ska 
finansieras gemensamt av parterna. Här finansierar Skogsstyrelsen med 
myndighetsmedel utifrån en angiven andel som omsätts i personalresurser. 
Skogsstyrelsens medel ska i första hand gå till prioriterade verksamheter. 

Finansieringen av verksamheten i respektive SiS-region sker huvudsakligen av 
näringen, som även, i starkt varierande grad, lägger ned egen tid. Styrgruppen 
beslutar om intressenternas kontantinsats. Finansieringen kan utgå ifrån en 
fördelningsnyckel som ligger fast och där det framgår hur mycket parterna 
regionalt bidrar med. Fördelningsnyckelns andelar bestäms regionalt av 
styrgruppen och baseras främst på respektive parts andel av virkesförbrukningen 
alt. avverkad volym mätt som virkesvolym. Kostnaden baseras på målen i 
upprättad verksamhetsplan. Styrgruppen beslutar om budget och 
kostnadsfördelning för verksamhetsåret och på vilket sätt den gemensamma 
kassan förvaltas.  

Skogsstyrelsen kan söka bidrag från t.ex. EU projekt eller genom donationer, 
offentliga projektanslag etc. förutsatt att styrgruppen anser att aktiviteten är 
förenlig med SiS målsättning.  

I Skogsstyrelsens VP-anvisningar ska framgå att SiS ska vara en av distriktens 
ordinarie verksamheter med budget och uppsatta mål.    

6.2  Skogsstyrelsens hantering av extern finansiering 
Ska Skogsstyrelsen genomföra verksamhet på beställning av den regionala 
styrgruppen bör ett avtal skrivas med styrgruppen, där budget och 
verksamhetsmål framgår. Det ska eftersträvas att Skogsstyrelsen rekvirerar medel 
från intressenterna i förväg (så snart planer och överenskommelser/avtal är klara). 
Är medelsfördelningen för året beslutad kan rekvirering göras flera gånger per år. 
Vi rekvirerar medel motsvarande vår nedlagda tid och eventuella utlägg. 

För rekvirering av medel från intressenterna i SiS-styrgruppen ska särskild 
blankett användas. Länk till denna anges i kommande VP- anvisningar för 2013. 

När den regionala styrgruppen fattat beslut om att medel ska inbetalas till 
Skogsstyrelsen ska Ekonomienheten Sollefteå underrättas så att inbetalda medel 
kan härledas och bokföras på rätt sätt. 
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Gällande blankett ska användas för detta: 
 

http://intra1sks/templates/Sogeti/WidePage.aspx?id=4553&epslanguage=svhttp://       
 
Blanketten hittas också i Word: Nytt / Mallar / Förväntade inbetalningar 
 

• Välj ”Förväntade inbetalningar” 
 

• Fyll i obligatoriska uppgifter och sänd enligt anvisningar på blanketten. 
 

• Konto: 38** beroende på inbetalare. 
 

• Vgren: 100 Rådgivning 
 

• Projektnr: 2***** Skogen i Skolan.  
 

7  Skogsstyrelsens policy för SiS  
Skogsstyrelsen ser över nuvarande policy och utformar övergripande mål och 
riktlinjer för arbetet med SiS utifrån nya förutsättningar. Beslut att fastställa 
policy görs separat av GD.  
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