
 På gång 2016 



Ny organisation 

• Nya enheter, jobba med teamutveckling 
 

• Nya chefer och medarbetare 
 

• Nya arbetsätt, processer 
 

•  Utbildning i coachande ledarskap 

 

 

 



Personalstatistik 2015 

• Antal anställda  239   251 
 

• Slutande    16         6 

 - Pension      9        5  

 - annan anställning    7        1 

• Extern rekrytering     2        1 

 

• Sjukfrånvaron    3,1 %     2,4%  

 - långtidssjukfrånvaron 57,3%   46,7 % 

 

 

 



Utmaningar 

• Förtroende gör skillnad 
 

• Ett hållbarshetsarbete i framkant 
 

• Modern insamling och hantering av information 
 

• Effektiviseringar ger möjligheter 



Gemensamma mål 
• Hållbarhetsstrategi 

• Näringspolitisk uppdrag 

• Planeringsmodell för produktion  

 och geologisk information 

• Förstärkta resurser 

• Informationshantering 

• Värdegrund 

• Intressenter och kommunikation 

• Samhällsekonomisk analys och effekter 

• Kvalitet och processer 

• Arbetsmiljö 

• Miljömål inkl.yttre miljö 



Samhällsplanering 

• Rätt underlag används i planeringsprocesser enligt MB och PBL 
 

• Bidra till en effektiv havsplanering som skapar hållbar utveckling 
och blå tillväxt 
 

• Vår expertis och underlag ger förutsättningar för ett effektivt och 
hållbart nyttjande av naturresurser 
 

• Vår underlag och kunskap bidrar till  

     ett klimatanpassat och säkert samhälle 

 

 



Mineralresurser 

• SIDA-finansierat ITP-projekt 
 

• Bergsgrundsdatabas över Bergsslagen 
 

• Underlag och kunskap; 

 -  om geologi, geofysik och geokemi har självklar 
användning för våra viktigaste intressenter 

 - om prospektering och gruvnäring används av 
omvärlden 

 

 

 



Mineralresurser 

• EU- projekt PROSUM inom (inventering av sekundära resurser för 
återvinning, för SGUs del gruvavfall), ska användas inom 
planering för ett Bergslagsprojekt 

 

• Sammanhållen strategi för marknadsföring av Sverige som 
prospekteringsland 

 

• En effektiv och ändamålsenlig administration av det externa 
forskningsstödet 
 

• Klargjort hur SGUs forskningsagenda styr  

 det externa forskningsstödet 

 

 

 



Bergstaten 

 

• Etablerad kommunikation med länsstyrelser 

• Användaranpassad extern kommunikation 

• Handläggning av ärenden  

• Kunskap om minerallagen – utbilda 

• Upphandling av nytt mineralrättsregister 

 



Mark och grundvatten 

• Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag (Grundvatten av god kvalitet) 

 

 - Samordning och utökning av Sveriges grundvattenövervakning 
 

 - Utvecklad kunskapsbank för Sveriges grundvattenresurser  
 

 - Stimulera åtgärder för hållbar användning av grundvatten 
 

 

 

 

 



Mark och grundvatten 
 

• Risken för att människor eller den biologiska mångfalden skadas på 
grund av föroreningar i miljön har minskat (Giftfri miljö) 
 

 - Risken för skador minskar genom att förorenade områden utreds och åtgärdas.  

 - Inga oacceptabla föroreningar sprids från våra oljelager och vi uppfyller kraven i 
våra vattendomar. 

 

 - Våra upphandlingar av konsult- och entreprenadtjänster inom förorenade 
områden är kvalitets- och miljösäkrade. 

 

 - Ny teknik eller metoder utvecklas genom innovation.  
 

 - En fastställd instruktion och mall för miljökrav i förfrågningsunderlag används i 
varje upphandling. 

 

 - Startat ett projekt som ska leda till minst en innovationsupphandling per år 
under en femårsperiod (2016-2020).  

 

 

 



Verksamhetsstöd 

• Plan för lagutveckling 
 

• Kommunikationsstrategi fastställs 
 

• Nyttokalkyler utförs inför beslut om 

  investeringar 
 

• Kostnadsutveckling för vissa stödfunktioner 
 

• Utvecklat medarbetarskap och ledarskap 
 

• Utvecklad modell för lönebildning 

 

 



Verksamhetsstöd 

• SGUs IT-miljö är harmoniserad 
 

• Baserat på vår omvärldsbevakning ska vi  

 göra en översyn och uppdatering av våra  

 strategier och policys inom IT-området 
 

• Vi uppfyller förvaltningsrättsliga krav i fråga om 
intern styrning och kontroll, uppföljning, redovisning, 
arkiv, upphandling m.m. samt upprätthåller ett 
certifierat ledningssystem 

 

 


