












SGU 
Sveriges geologiska undersiikning 
Geological Survey of Sweden 

En annan viktig del ar validering och utvardering. Arbetsformedlingen behaver hjalp att forsta CV. 
Kan den har personen jobba med t.ex. prospektering? lnte bara utbildning spelar roll, erfarenheter 
viktiga. 
SGU har tagit fram en digital plattform, en skolsatsning: Geologisk. Den kan vidareutvecklas till att 
anvandas for nyanlanda. 
Det som nu hander nu i projektet ar en forsta dialog med departementet. SGU har skissat pa ganska 
ambitiosa planer. Branscherna - vad vill och kan ni? 

Bjorn Sjoberg: Ha V har ett projekt tillsammans med IVL. Arbetsformedlingen skannar vilka som 
kan nagot om vatten. De far ga nagra veckors utbildning hos IVL innan de gar vidare. 
Bo Olofsson: Vilken finansiering for SGUs projekt? 
Lena Soderberg: De praktikanter vi tar far vi ta inom budget. 
Bo Olofsson: Fa nyanlanda kommer fran lander med glacial terrang. De behaver vidareutbildas. Pa 
KTH far nyanlanda vara med pa kurser for att fa rate terminologi, aven om. de inte far kurspoang. 
Olof Johansson: Manga hamnar pa landsbygden, vi vill fa dem att vilja stanna kvar pa landet och 
inte flytta till staden. Jordbruksverket har liknande uppdrag som SGU, etc sarnarbete vore bra. 
Goran Risberg: Kan man ersatta anvandning av bekampningsmedel med manuellt jobb? Det galler 
att tanka ganska brett. 
Kaarina Ringstad: Vad hander sedan? La.ta personen veta vilka kompletterande utbildningar som 
behovs, hur man gar vidare. 
Lena Soderberg: Vi kommer tillbaka till er i radet i den har fragan. 

8. Ovriga &agor
Inga ovriga fragor. 

9. Kommande moten
Moten 2017 - onsdagar i mars respektive september, mojliga datum: 
Mars 2017: 8/3, 15/3 eller 22/3 
September 2017: 6/9, 13/9 eller 27/9 
SGU gar ut med Doodle. 

Anrnen infor nasta mote. Bosse Olofsson onskar dragning fran Trafikverket om Geokunskap. Ola 
Landin tar med fragan till Trafikverket. Forslag fran Boverket I Goteborgs stad: Hur man gar fran 
oversiktsplan till bygglov. 

For att fa till stand ett gott ideutbyte ar det viktigt att frarntida moten forbereds med aktuella fragor i 
god tid. Dessa kan skickas infor kommande moten till radets t.f. sekreterare Asa Gierup: 
asa.gierup@sgu.se 

Sekreterare 
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