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Möte med SGUs insynsråd  
 
GD Lena Söderberg inleder 
 
Lena Söderberg hälsar välkommen och en kort presentation av alla deltagare görs.  
En rundvandring genomfördes i SGUs lokaler med presentation av några av SGUs aktuella projekt/verksamheter  
Lena presenterar Insynsrådets roll, arbetsformer, och hur informationsinhämtning kan gå till. Ledamöterna bejakade 
förslaget. 
 
Visad PP-presentation bifogas, bilaga 1 
 
 

1. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar lades till handlingarna.  
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2. Årsredovisning 

Lars Molde presenterar årsredovisningen som SGU nu är mitt inne i slutfasen. En kort sammanfattning av ett 
händelserikt 2016 
 

• Många nya regeringsuppdrag under året (främst mot miljö och gruvnäring) 
• Genomförandegraden är hög i alla verksamheter 
• Stor del av de gemensamma mål vi satte upp är uppnåddes under 2016 
•  Intensifierad kontakt med regeringskansliet (bl.a SGU utsedd som pilotmyndighet vad gäller 

kommunikationsfrågor) 
 
SGU för med sig ett högre överföringsbelopp än prognos en av huvudorsakerna till detta är att den externa 
finansieringen ökade under året vilket bidrog till en minskad anslagsbelastning.  Vi för nu en dialog med de 
myndigheter som vi har fleråriga uppdrag med, främst Havs och vattenmyndigheten och Försvarsmakten, om 
möjligheten om att kunna teckna fleråriga för att nå bättre planering och resursutnyttjande. 
 
Lars Molde presenterade strategiskt viktigare nedslag i Verksamhetsplaner 2017  
 

• Vi behöver bygga ut Malåkontoret 
• Bibehålla Bergsstatens samlade kompetens och upprätthålla en effektiv och robust verksamhet.  
• Synlighet i planeringsprocesserna – hur hjälper vi Sverige att planera rätt!  
• Mark och grundvatten behöver öka kvalitet i både insamlad information och information ut från SGU. 
• Utveckla och förankra planerings- och uppföljningsprocessen.  
• Fortsätta styra SGU mot digitala arbetssätt.    

   
Årsredovisning visad PP-presentation bifogas, bilaga 2 
 
 
 
 

3. Regleringsbrev 

SGU har ett tjugotal olika regeringsuppdrag, här kommer några. Hela listan se visad PP-presentation, bilaga 3 
 

• Mineralinformationskontoret i Malå. 

• Politik för global utveckling 

• System för klassificering av råvaror 

• Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineraler för miljö- och 
teknikinnovationer 

• Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder 
för efterbehandlingar 

• Bergsstaten ska utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de 
undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen och mineralförordningen 

• Ta fram karteringsplan (Samhällsplanering) 

• Uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget rörande geologisk lagring av koldioxid 

• SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och beskriva 
konsekvenserna av om ett förbud införs 
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• Uppdrag att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten se över om utvinning av grus och sand till havs 
kan användas som ersättningsmaterial till naturgrus 

• SGU ska kraftigt minska sina remisser 

• SGU ska bedöma och redovisa grundvatten-bildningens variation och känslighet samt effekter för tillgång 
till grundvatten 

• SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten 

• Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga för praktik 2016–2018. 

 
 
 
 

4. Geodatastrategin 

 
Lars-Kristian Stölen berättar om den beslutade nationella Geodatastrategin för Sverige samt vilken påverkan det 
kommer ha på SGU. Geodatastrategin är framtagen för år 2016-2020. Strategin ska bidra till att lösa viktiga 
samhällsutmaningar. 
 
Geodatasamverkan är en modell som ger tillgång till geodata för offentlig användning. Genom ett avtal och en 
årsavgift får användare tillgång till ett samlat utbud av geodata. 
 
Även om Sverige historiskt har varit duktiga när det gäller e-tjänster har Sverige på myndighetsnivå tappat i ranking 
jämfört med många andra länder. Geodatastrategin är en viktig byggsten för att Sverige åter ska kunna ligga i 
framkant i ett internationellt perspektiv. Tillgång till geodata i samhället är en förutsättning för att nuvarande och 
framtida regeringar ska kunna genomföra en effektiv politik inte minst inom infrastruktur och klimatanpassning.     
 
 
 Geodatastrategins fyra mål 
 

1. Geodata är öppna 
2. Geodata är användbara 
3. Geodata är tillgängliga 
4. Samverkan är välutvecklad 

 
De aktiviteter som är viktigast för SGU är: 
 

• Definiera basdata i den nationella infrastrukturen för geodata 
• Vision, kravställning och prototyp på gemensam nationell baskartetjänst 
• Strategifördjupning Geodata för Sveriges kust- och strandzoner 
• Samverkan kring produktion och produktionsplanering 

 
Just nu pågår en diskussion mellan de 3 kartproducerande myndigheterna (Sjöfartsverket, Lantmäteriet och SGU) på 
näringsdepartementet om hur vi kan samarbeta framöver. 
 
Geodatastrategin visad PP-presentation bifogas, bilaga 4 
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5. Övrigt 

Regeringsuppdraget att kraftigt minska antalet remisser diskuterades ytterligare  

Diskuterades vilken verksamhet som skulle vara intressant att besöka på studiebesök. Beslöts att SGU skulle se över 
möjligheterna att se på projekt som hade inriktning på samhällsplanering/vattenförsörjning. 

 

 
 

6. Kommande möten 

 
Onsdag 17 maj 2017 kl 08.00-17.00 (studiebesök) 
Onsdag 18 oktober 2017 kl 12.00–16.30 i Stockholm  
   
 
 

7. Mötet avslutas 

 



Bilaga 1 



Insynsråd 

Bollplank 

Ambassadörer 

Sanningssägare 



Arbetsformer 

• Möten – februari, maj (inkl studiebesök), oktober 

 

• Input till verksamhetsstrategi, årlig planering 
och uppföljning 

 

• Frågor av speciellt intresse 

 



Information 

• Korta underlag inför möten 

 

• Utskick av styrande dokument, redovisningar 
och viktigare rapporter (regeringsuppdrag) 

 

• Övrigt underlag efter önskan från ledamot 

 

• Anteckningar och presentationer på hemsidan 



Bilaga 2 



Insynsrådet 2017-02-02  
Årsredovisning - Aktuellt läge 
 
 



Händelserikt år 
• Många nya reguppdrag under året (mot miljö 

och gruvnäring) 

• Genombrott i SGUs bidrag till 
Havsplaneringen 

• Utvecklad Övervakning grundvatten 

• Torr sommar // SÖ Sverige = TEM + ökad insikt 

• Omprövningar vid Bergsstaten till följd av 
förvaltningsdomstolens  utslag i Norra Kärr 

 



2 

Årshjul 

Ledningsinternat 23/5 
 

Internat lednings- 
 chefskollegium 
28-29/9 
 

Chefskollegium 28/4 
 

1 2 

2 

3 
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• Analysera yttre  
  och inre krav 
 

•Fastställ VP  
  o övriga planer 
   

1 

•Fastställ HP    2 

3 •Fastställ Komp. 
  plan    

3 

•Budget- och  
 bemanningsplanera 

•Genomföra 
  intern 
  styrning  
  o kontroll 
   

•Definiera gap mellan  
  planerade aktiviteter och  
  tillgängliga resurser och 
  prioritera 

• Definiera aktiviteter 
 för att  uppnå 
 målen 

Strategisk planering 
VS och G-mål 

Operativ 
planering 
VP, HP och 
budget/ 
bemanning 

• Revidera verksamhets-  
   strategin 
• Definiera 
   gemensamma mål 
 

•Genomföra  
  grundläggande 
  analys 

•Definiera  processers/ 
  avdelningars:  
1. Bidrag  
  till gemensamma mål  
 2. Prestationsmål  
3. Utvecklingsmål 

•Kompetens- 
  planera 

•Årsredovisning 4 

•Uppföljning T2,  
  reviderad 
  budget o Vp 

2 

•Uppföljning T1,  
  reviderad 
  budget o VP 

1 

•Uppföljning T3 3 

Beslut 

Uppföljning 



Utfall jämfört med planerna 

• Genomförandegraden är hög i 
verksamheterna 

• Stor del av de gemensamma mål vi satte upp 
är uppnådda under 2016 

•  Intensifierad kontakt med regeringskansliet  

 



Förflyttning Intressentperspektivet 
Trender/teman ur omvärlds- och intressentanalys: 

 

Digitalisering (Digitalt först, Geodatastrategi) 

Politisk instabilitet och integration 

Hållbar utveckling (Agenda 2030, Klimatavtalet) 

Naturresursanvändning (mineralresurser, grundvatten) 

Tillväxt (markanvändning, intressekonflikter) 

Forskning och innovation 

Förvaltningspolitik (styrning i staten, samverkan, 
samordning) 



Journalister 
media 

Branschorg
anisationer 

Regerings-
kansliet, 

Näringsdep 

Andra 
departe-
ment, ex. 
Miljödep.  

Mark- och 
fastighetsägare 

Andra 
myndigheter 

Universitet, 
högskor 

Intresse-
organisationer 

Länsstyrelser 

  Konsulter 

Mineral-
näringen 
”Vatten-

näringen” 

Allmänhet 
 Medarbetare 

Leverantörer 

Kommuner 

Enskilda 
företag 



Vad har hänt i Åsbro 

• Extremt bra sommar och höst för 
saneringsarbete,  

• Informationsmöte med syn för allmänhet och 
media 

• Huvuddelen av markentreprenader genomförs 
i år och 2017 

• 2017 ansökan för sanering sediment 

• Sanering sediment 2017-2018 ( avslut 2019)   



Verksamhetsplan 2017 

Var ligger utmaningarna för SGUs 
avdelningar 2017? 



Mineralresurser  

• Ökad efterfrågan på kvalificerad information                                                                                 
rörande mineralresurser från regeringskansliet har resulterat i en ökning 
av beställningar i form av PM och Regeringsuppdrag  till 2017 gäller 
gruvavfall. 

• Barentsprojektet  / Bergslagen                                                                                                                 
har resulterat i att den geologiska informationen i norra Sverige nu 
håller en märkbart bättre nivå än i Bergslagsregionen Vi behöver därför 
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 ökande användning 
av scanningsdata 

• Hantera projekt med annan finansieringskälla än 1:8                                      
(t ex ITP, EU-projekt, Nukleär beredskap) 

 



Bergsstaten 

• Bibehålla Bergsstatens samlade kompetens och upprätthålla en effektiv 
och robust verksamhet. Ingen arbetsuppgift får vara beroende av endast 
en persons kompetens och kompetensöverföring har hög prioritet.  

• Utveckla effektiva stödsystem som fungerar integrerat med varandra 
(MRR, diariesystem etc) 

• Bibehålla och i takt med ändrade förutsättningar, exempelvis domar, 
utveckla rättssäkra beslut. 

• Fortsätta möta omgivningens krav på kommunikation på ett bra sätt. 

 



Samhällsplanering 

• Synlighet i planeringsprocesserna – hur hjälper vi Sverige att planera 
rätt !                        
Ökat byggande, materialförsörjning, havsplanering 

• Bidrag till en hållbar utveckling                                                                      
Klimat, miljömål/Agenda 2030, Geovärden, Geoenergi, Koldioxidlagring 

• Remisser 

• Långsiktig användning av undersökningsfartyget Ocean Surveyor 

 



Mark och grundvatten 

• Öka kvaliteten                                                                                                       
Insatser som syftar till att öka kvalitet i både insamlad information och 
information ut från SGU 

• Prioritera rätt                                                                                                           
Insamlingsplaner och åtaganden kopplat till förorenade områden 

• Effektutvärderingar                                                                                                    
Underlag för att utveckla och visa på vårt genomslag i samhället 

• Nå ut                                                                                                                              
Utveckla våra informationskanaler och naturliga plattformar som t,ex 
miljömålsansvaret 



Verksamhetsstöd 
• Mål och styrning 
• Utveckla och förankra planerings- och uppföljningsprocessen.  

• Fokusering på bl.a  riskhanterings- och säkerhetsarbetet, 
processägarskapet och integrering av hållbarhetsarbetet.  

• Digitala arbetssätt 
• Fortsätta styra SGU mot digitala arbetssätt. Viktiga delar i detta är 

införandet av nya digitala plattformar under 2017 och 2018, arbetet 
med öppna data, ordning och reda samt IT-säkerhet.  

• Värdegrund och kommunikation 
• Avdelningen forsätter under 2017 att utveckla och stärka både 

ledarskapet och medarbetarskapet.  

• Utveckla arbetet med SGUs strategiska kommunikation externt och med 
våra interna kommunikationsplattformar. 

 



Nytt 
verktyg 
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Regleringsbrev 2017 

SGUs insynsråd 2017-02-02 



Pågående regeringsuppdrag 

Mineralresursområdet 











Redovisas maj 2017 och hösten 2017 



Regeringsuppdrag 2017 Bergsstaten 

• Bergsstaten ska utveckla en metodik för systematiskt 
granskningsarbete och tillsyn av de 
undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd 
enligt minerallagen och mineralförordningen 
(återrapporteras 15/12) 



Regeringsuppdrag 2017 Samhällsplanering 

• SGU ska avseende perioden 2018-2024 ta fram en 
grundläggande och långsiktig plan för den 
kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan 
för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU ska 
genomföra arbetet med utgångspunkt i den av 
Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin 
(återrapporteras 30/9) 

• Uppdatera och avrapportera det aktuella 
kunskapsläget rörande geologisk lagring av koldioxid 
(återrapporteras 30/9) 

 



Regeringsuppdrag 2017 Samhällsplanering 

• SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad 
utvinning av olja och gas innebär och beskriva 
konsekvenserna av om ett förbud införs 
(återrapporteras  10/4) 

• Uppdrag att i samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten se över om utvinning av grus och 
sand till havs kan användas som ersättningsmaterial 
till naturgrus (återrapporteras 15/1; tidigare uppdrag) 

 



Regeringsuppdrag 2017 Samhällsplanering 

• Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för 
regional materialförsörjningsplanering 
(återrapporteras 1/3; tidigare uppdrag) 

• Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska 
unionens strategi för Östersjöregionen (årlig 
återrapportering t o m 31/1 2020; tidigare uppdrag) 



Regeringsuppdrag 2017 Mark och 
grundvatten 

• SGU ska 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 (återrapporteras 20/4)  

• SGU ska bedöma och redovisa grundvatten-
bildningens variation och känslighet samt effekter för 
tillgång till grundvatten (återrapporteras 30/9) 



Regeringsuppdrag 2017 Mark och 
grundvatten 

• Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och 
Generationsmålet (återrapporteras 17/3; tidigare 
uppdrag) 

• Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (årlig 
återrapportering t o m 1/3 2018; tidigare uppdrag)  

 



Regeringsuppdrag 2017 Verksamhetsstöd 

• SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna 
beredskapsjobb i staten som införs successivt fr o m 
2017 (återrapportering 1/8) 

• Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga för praktik 2016–2018 
(återrapportering 1/4 och årligen t o m 15/1 2019 till 
Statskontoret; tidigare uppdrag)    

 



Regeringsuppdrag 2017 Verksamhetsstöd 

• Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot 
nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m m 
(återrapporteras 1/4 och årligen t o m 15/1 2019 till 
Statskontoret; tidigare uppdrag)    

• Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för 
att nå miljömålen (årlig redovisning t o m 1/3 2019; 
tidigare uppdrag) 

 



Regeringsuppdrag 2017 Mineralresurser 

• SGU ska utreda och analysera möjligheterna för en 
expansion och utveckling av verksamheten vid 
mineralinformationskontoret i Malå. 

• SGU ska redogöra för hur myndigheten kan bidra till 
genomförandet av Sveriges politik för global 
utveckling dels inom ramen för den egna 
verksamheten och dels i samarbete med andra 
aktörer. Rapporten ska innefatta en analys om hur 
Sverige kan bidra till utvecklingen av ett hållbart 
nyttjande av mineralresurser inom såväl primär som 
sekundär utvinning av metaller. 

 



Regeringsuppdrag 2017 Mineralresurser 

• SGU uppdras att delta i arbetet med FN:s system för 
klassificering av råvaror (UNFC). 

• Uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse 
för samhällsbyggnad och tillväxt. 

• Uppdrag att ta fram strategi för hantering av 
gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och 
åtgärder för efterbehandling. 

• Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att 
utvinna metaller och mineral för miljö- och 
teknikinnovationer. 
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Geodataråd 
 
Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. 
 
 

Geodatarådet representeras av 13 myndigheter och organisationer 
  
 
 Geodatasamverkan 
 
Geodatasamverkan är en modell som ger tillgång till geodata för offentlig användning. Genom 
ett avtal och en årsavgift får användare tillgång till ett samlat utbud av geodata. 
 
  
 
 





Sverige är inte en ledande IT nation 
när det gäller datadriven innovation 
och vidareutnyttjande av data från 
offentlig sektor. 
 
Här finns en direkt koppling till 
avgiftsfinansieringen av data från 
offentlig sektor 



Trots att tekniken redan finns 
går den praktiska utvecklingen 
långsamt. 
 
Problemet är i hög grad kopplat 
till informationsförsörjningen i 
processerna.  



Geodata ser olika ut inom 
olika kommuner, alla 
inblandade i processen har 
inte tillgång till samma data 
och viss information som 
behövs för samhällsplanering 
är fortfarande är analog 



Klimatförändringarna får stor påverkan på infrastruktur, 
krisberedskap och samhällsplanering. Öppna och tillgängliga 
geodata är en förutsättning för att analysera, synliggöra, förklara 
och förebygga effekter och skeenden 



Försörjningen av kartor och annan geodata ser 
mycket olika ut mellan inblandade aktörer. 
 
Ekonomiska, juridiska och kunskapsmässiga 
förutsättningar sätter hinder för att enhetliga data 
används av de inblandade aktörerna 

























Rådets handlingsplan 2017 
- 11 aktiviteter  
1) Definiera basdata i den nationella infrastrukturen för geodata 
2) Ta fram utvecklat beslutsunderlag för öppna geodata 

3) Finns det basdata som inte bör öppnas upp? 

4) Vision, kravställning och prototyp på gemensam nationell baskartetjänst 

5) Strategifördjupning – Skogsdata 

6) Strategifördjupning - Krisberedskap och blåljus 

7) Strategifördjupning - Grön infrastruktur 

8) Strategifördjupning - Geodata för Sveriges kust- och strandzoner 

9) Tydliggjord bild av initiativ/samverkan inom samhällsbyggnadsområdet 

10) Hur samverkar vi kring samordningen geodata – miljödata? 

11) Hur kan vi samverka kring produktion och produktionsplanering 

 

 

 



Rådets handlingsplan 2017 
- Definiera Nationella basdata 

1) Basdata i den nationella infrastrukturen för geodata  
Definiera vilka geodata från grundläggande nationell och kommunal  
kartläggning som bör vara basdata i den nationella infrastrukturen  
för geodata samt föreslå styrmedel och påvisa behov av datavärdskap. 
För att säkerställa kvalitet ska förslaget innehålla krav på täckning, upplösning,  
kombinerbarhet, dokumentation och förvaltning av dessa nationella basdata. 
Förslaget bör bygga på internationella initiativ kring basdata (core data) samt befintliga 
nationella ramverk t.ex. Svensk Geoprocess, Ramverk för geodata i 3D etc. 
Förslaget ska även innehålla lösningar för datavärdskap, d.v.s. hur de myndigheter som 
producerar geodata i ökad utsträckning ska kunna ta emot, kvalitetssäkra, förvalta och 
tillgängliggöra geodata som har tagits fram av externa aktörer. Det bör här även framgå vilken 
typ av informationsslag som det är lämpligast att börja med samt nytta och bedömd kostnad. 

Ansvar: SGU (kopplar till delmål 2A-C samt 2E) 

LM 

SGU 
SjöV 

Kommunerna 

TrV 



LM 

SGU 
SjöV 

Rådets handlingsplan 2017 
- Tillgängliggöra Nationella basdata 

4) Gemensam nationell 
baskartetjänst 
Ta fram en vision, kravbild, 
plan samt prototyp för 
utveckling och förvaltning av 
en gemensam nationell 
baskartetjänst (API) för öppna 
basdata ingående i den 
nationella infrastrukturen för 
geodata 
 

Ansvar: Lantmäteriet  
(kopplar till delmål 3F) 

Kommunerna 

TrV 



LM 

SGU 
SjöV 

Rådets handlingsplan 2017 
- Strategifördjupningar/sektorsvisa planer 
 
8) Geodata för Sveriges kust- och strandzoner  

Ett nationellt program tas fram för kartläggning av Sveriges kustzoner 
(strandzonen och de grunda kustområdena med 0-10m vattendjup). 
Ett sådant program behövs för utveckling av kust- och strandzonerna 
och är viktigt för bl.a. samhällsplanering, krisberedskap och miljöarbete, 
t.ex. översvämningsmodellering, erosionskartering, klimatanpassning, 
miljöforskning, spridningsmodellering, habitatmodellering, 
kulturkartering och maringeologin. 
Programmet blir en naturlig fortsättning av arbetet med den nya 
högupplösta höjdmodell som Lantmäteriet haft i uppdrag att ta fram 
över Sverige. Arbetet bör ske i samarbete mellan i första hand SjöV, SGU 
och Lantmäteriet. Det inkluderar bl.a. länsvis laserskanning av 
djupförhållanden med kompletterande fartygsmätningar av grunda 
vattenområden (se metodstudie som Sjöfartsverket och SGU tagit fram 
på uppdrag av MSB). 

Ansvar: Sjöfartsverket (kopplar till delmål 4C) 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/katastrofriskreducering/Aktiviteter/Matning-pa-grunda-vatten/
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