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Mineralresurser Inriktning– Highlights 

• Tillgodose behovet av kvalificerad information till Regeringskansliet. 

Detta kommer dels att ske i form av nya regeringsuppdrag (som 

fortsättning på mineralstrategin), dels som kortare utredningsuppdrag, 

ofta med kort framförhållning. 

• Påbörja ett långsiktigt undersökningsprojekt i Bergslagsregionen, 

samt fortsatt verka för ett utökade medel för en större satsning i 

regionen. 

• Borrkärnearkivet och borrkärnescanningsdata – planera utbyggnad 

av borrkärnearkiv och verka för ökad användning av scanningsdata. 

• Hantera projekt med annan finansieringskälla än SGUs 

förvaltningsanslag (t ex ITP, EU-projekt, Nukleär beredskap). 

 



M Regeringsuppdrag & andra uppg. 

1.Utreda och analysera möjligheterna för en expansion och utveckling av 

verksamheten vid mineralinformationskontoret i Malå. 

2.Redogöra för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Sveriges 

politik för global utveckling inom den egna verksamheten och i samarbete med 

andra aktörer. Analys om hur Sv. kan bidra till utv. av ett hållbart nyttjande av 

mineralresursers, såväl primär som sekundär utvinning av metaller. 

3.Delta i arbetet med FN:s system för klassificering av råvaror (UNFC). 

4.Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. 

5.Ta fram strategi för hantering av gruvavfall, bedömning av kostnader och 

åtgärder för efterbehandling. 

6.Kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och 

teknikinnovationer. 

Bistå i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Bistå i arbetet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. 



Bergsstaten utmaningar 

• Utveckling av Bergsstatens samlade kompetens och ytterligare 

förstärkning a av en effektiv och robust verksamhet. Ingen 

arbetsuppgift får vara beroende av endast en persons kompetens. 

Kompetensöverföring och effektivisering av processerna har därför 

hög prioritet. 

• Utveckling av effektiva stödsystem som fungerar integrerat med 

varandra (mineralrättsregistret (MRR), diariesystem etc.). Ett första 

steg är upphandling av ett nytt MRR. 

• Ständigt vara lyhörda för förändringar och förbättringar av 

lagstiftning och rättspraxis och att aktivt påverka och initiera 

önskvärda förändringar. 

• Möta våra intressenters behov av kommunikation genom att förädla 

vår hemsida, ställa upp på informationsmöten, workshops etc. när 

vi blir tillfrågade samt att ta egna initiativ till kommunikation. 



Samhällsplanering utmaningar 

•Synlighet i planeringsprocesserna – hur hjälper vi 

Sverige att planera rätt? 

•Viktiga bidrag till en hållbar utveckling 

•Långsiktig användning av undersökningsfartyget 
Ocean Surveyor 



S Regeringsuppdrag & andra uppg. 

1.Ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande 

verksamheten 2018-2024 samt detaljerad plan för 2018 & 2019 med 

utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin. 

2.Uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget rörande geologisk 

lagring av koldioxid. 

3.Utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och 

beskriva konsekvenserna av om ett förbud införs. 

4.I samråd med Havs- och vattenmyndigheten se över om utvinning av grus 

och sand till havs kan användas som ersättningsmaterial till naturgrus. 

5.Slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering. 

6.Medverka i genomförandet av EU strategi för Östersjöregionen. 

Bistå Statens energimyndighet, förvalta och utveckla webbplattformen 

vindlov.se  Ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och 

redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen. 

. 



Mark och Grundvatten utmaningar 

•Öka kvaliteten 

•Öka takten 

•Prioritera rätt 

•Effektutvärderingar 

•Nå fler 



G Regeringsuppdrag & andra uppg. 

1. Redogöra för hur antalet besvarade remisser och resursanvändningen för 

att hantera den stora mängden remissärenden ska minska väsentligt till 

2018 och därefter successivt utgöra en mindre del av myndighetens 

verksamhet. 

2. Bedöma och redovisa grundvattenbildningens variation och känslighet 

samt effekter för tillgång till grundvatten. 

3. Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet. 

4. Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. 

5. Uppdrag att bistå myndighetssamordning med ansvar för 

kemikaliesäkerheten, SamTox 



Verksamhetsstöd utmaningar 

•Mål och styrning 

•Digitala arbetssätt 

•Värdegrund och kommunikation 



V Regeringsuppdrag & andra uppg. 

1. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för 

praktik 2016-2018. 

2. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med 

funktionsnedsättning som medfört nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-

2018. 

3. Bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som 

införs successivt från och med 2017. 

4. Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. 

Bistå Lantmäteriet i dess uppdrag med Geografisk information i 3D, 

geodatastrategi och effekter och konsekvenser av öppna data och Inspire. 


