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Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande            SGU 
Birgitta Björk, konsult   Betula utveckling AB 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot Sveriges riksdag 
Lars Egenäs, konsult, deltog via Skype  Advisory AB  
Stefan Löfgren, forskningsledare (anslöt under pkt 2) SLU 
Jan Moström, VD   LKAB 
 
Per Klingbjer, stabschef   SGU 
Ann-Sofie Lagerqvist, stabschef  SGU 
Leo Weibull, stabschef    SGU 
Caroline Strömbäck, enhetschef  SGU 
 
Anmält förhinder:  
Gunilla Glasare, direktör    SKL 
Sophia Bergström, sekreterare  SGU 

 
 

Möte med SGUs insynsråd  
 

 
1. Gemensamma mål 2016 

Lena redogjorde för de gemensamma mål som beslutats inför 2016. Målen kopplar till SGUs vision och 
strategiska mål som arbetats fram i myndighetens verksamhetsstrategi. De gemensamma målen är sådana 
områden där SGU behöver göra en förflyttning under nästa år (Hållbarhetsstrategi, Näringspolitiskt 
uppdrag, Planeringsmodell för produktion av geologisk information, Informationshantering, Värdegrund, 
Processer, Intressenter och kommunikation, Samhällsekonomisk analys och effekter, Kvalitet, Arbetsmiljö 
och Miljömål).  
 
Visad PP-presentation bifogas. 
 

2. Budgetpropositionen – vad innebär det för SGU? 

Leo redogjorde i stora drag för regeringens förslag till politikens inriktning, mål och budget för 
utgiftsområdena Näringsliv och Allmän miljö- och naturvård. Regeringen betonar genomgående vikten av 
ett väl utvecklat samarbete mellan myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer m.fl.  
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Därtill redogjorde Leo mer specifikt för de SGU-prestationer som regeringen valt att lyfta fram i 
propositionen. Flertalet av dessa har sin grund i de särskilda regeringsuppdragen. Andra resultat som 
framhålls är skanningen av borrkärnor, arbetet för s.k. öppna data och Bergsstatens ärendehantering.  
Den slutsats som regeringen drar är bl.a. att kvalificerad geologisk information är nödvändig för att 
tillgodose samhällets och näringslivets behov, där beslut som rör samhällsplanering, infrastruktursatsningar, 
naturresursutvinning och arbetet med att nå miljökvalitetsmålen pekas ut. Vad gäller bidrag till det senare 
understryks värdet av SGUs arbete med förorenade områden. 
 
De förslag till anslag som är direktstyrda till SGU innehåller inga överraskningar. Förvaltningsanslaget har 
enligt plan återgått till den nivå som SGU hade före satsningen på Barents m.m.  
För forsknings- och miljösäkringsanslagen föreslås ingen ändring och de ligger därmed i linje med SGUs 
begäran i budgetunderlaget. De anslag som finansierar SGUs övriga äskanden, såsom för förorenad mark, 
vattenförvaltning och miljöövervakning förslås få en kraftig förstärkning av medel. Om detta kommer 
SGU till gagn går dock inte att utläsa av propositionen, då tilldelningsbesluten tydliggörs först i 
kommande regleringsbrev, alternativt nästa år i fördelningsbeslut hos de myndigheter som anslagen är 
riktade till. 
 
Sammanfattningsvis kan noteras att inom miljöområdet omnämns SGU i något mindre utsträckning än i 
förra årets proposition, men det kan också konstateras att vi alltjämt omtalas med mycket positiva ordalag. 
 
Visad PP-presentation bifogas. 
 

3. Internkontroll, styrning och riskanalys – hur SGU jobbar 

Caroline redogjorde för hur SGU arbetar med att styra verksamheten utifrån de uppdrag som SGU har i 
instruktion och regleringsbrev. Verksamhetsstrategin är ett sätt att prioritera och sätta SGUs uppdrag i ett 
sammanhang kopplat till de behov som finns i omvärlden. Verksamhetsstrategin innehåller SGUs vision, 
tre strategiska mål och strategier för att nå de strategiska målen. Ledningen har identifierat de områden där 
SGU behöver göra en förflyttning för att nå de strategiska målen. Detta har resulterat i tolv gemensamma 
mål som är verksamhetsöverskridande. Dessutom finns ett antal avdelningsspecifika mål. Samtliga mål 
sammanställs i en verksamhetsplan som är styrande för vilken verksamhet som ska utföras under 2016. 
Uppföljning av verksamhetsplanen sker genom resultatdialoger mellan GD och avdelningarnas 
ledningsgrupper vid varje tertial.  
 
Vidare redogjorde Caroline för SGUs ”Årsplaneringshjul” för att belysa alla olika processer 
(budgetunderlag, revidering av verksamhetsstrategin, budget- och bemanningsplanering, årsredovisning, 
grundläggande analyser osv.) som pågår parallellt under varje år och som alla kopplar till 
verksamhetsplaneringen. Hon presenterade också det arbete som pågår kopplat till att förbättra SGUs 
arbete med processer och processtyrning. 
 
Per redogjorde för SGUs plan för internrevision och verksamhetsanalys. Vidare berättade han om hur 
SGU arbetar med riskhantering. 
 
Visad PP-presentation bifogas. 
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4. Organisationsförslag – fokus ledarskap 

Ann-Sofie berättade om förslaget till ny organisation. Förslaget innebär att nuvarande staber samt 
avdelningen Geodata ingår i en ny avdelning – avdelningen för Verksamhetsstöd. Enligt förslaget kommer 
avdelningen att bestå av fem enheter. Vidare har nuvarande avdelningar tagit fram ett förslag till ny 
enhetsindelning med fler enheter. Syftet är bl.a. att skapa mindre enheter om ca 10-15 personer för att 
möjliggöra ett ledarskap nära medarbetarna.  
 
Ann-Sofie berättade också om att nya riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra chefsrollen, ”hur vi ska 
agera som chefer” och för forum för chefer. Från och med årsskiftet kommer ett chefsuppdrag att tecknas 
med alla chefer. En ledarutveckling har satts igång och alla chefer genomgår en 360°-enkät i syfte till 
självkännedom, gemensam plattform samt ledarutveckling både på individ- och organisationsnivå. 
 
Visad PP-presentation bifogas. 
 

5. Övrigt 

Vid nästa möte önskade rådets medlemmar få presenterat SGUs arbete med vattenfrågor ur ett något 
bredare perspektiv, såsom SGUs samverkan med andra myndigheter där Naturvårdverket, HaV och 
vattenmyndigheterna gavs som exempel. 
 

6. Möten 2016 

Onsdagen den 10 februari kl 12.00 - 16.00 i Uppsala 

Heldag med studiebesök (ej bestämt var än) blir den 26 maj, men boka gärna in den 25 maj för restid. 

Onsdagen den 19 oktober kl 12.00 - 16.00 i Stockholm 

 
7. Mötet avslutas 


