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 Datum:  2015-02-19 
Tid:  kl. 09.30 – 12.30 
Plats:  SGU i Uppsala 

 

  

  

  

 

    

Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande            SGU 
Birgitta Björk, konsult 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot 
Lars Egenäs, konsult 
Stefan Löfgren, forskningsledare  SLU 
 
Anna Åberg, avdelningschef  SGU 
Lars Kristian Stölen, avdelningschef  SGU 
Sophia Bergström, sekreterare  SGU 
 
Anmält förhinder:  
Gunilla Glasare, avdelningschef Sveriges kommuner och landsting 
Jan Moström, affärsområdeschef Boliden Mineral AB 

 
 
 

Möte med SGUs insynsråd  
 

 
1. Sammanträdet öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Presentation av nya 
rådsledamöter.  
 
Anna-Caren Sätherberg sitter i näringsutskottet och är talesperson för bas- och besöksnäring. Bor i Åre och 
har varit kommunalråd i 12 år, är ny i riksdagen och har tidigare varit bartender. Anna-Caren har mycket 
kontakt med Bergsstaten, Åre är stort och det är ofta diskussioner om vad som ska finnas där. 
Representerar medborgare och avnämare.  
 
Lars Egenäs, bor på Ekerö, revisor, pensionerades i maj och har jobbat 30 år som partner i Deloitte. Har 
jobbat i statliga verk och bolag men även i privat och annan offentlig sektor. Lars har varit med i 
revisionskommittén i flera år och varit ordförande i FAR. Jobbar nu som konsult och har en rådgivande 
roll i FAR med remissfrågor, revisionsmetodik, internkontroll och styrning men även IT-styrning. Innan 
revision jobbade Lars med personskadefrågor. 
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Stefan Löfgren, bor i Falun och är forskningsledare på institutionen för vatten och miljö på SLU som har 
nationellt ansvar för kemisk och biologisk påverkan av vattnets ekosystem. Stefan använder mycket data 
från SGU och Lantmäteriet m.fl. och har också haft SGU-initierat projekt tillsammans med SGU i 
miljöövervakning. Jobbat med kontoret i Falun angående kopparhantering som finansierades av regeringen 
och återställning av Garpenberg. Stefan har också jobbat på länsstyrelsen i Kopparberg och på 
Naturvårdsverket, sitter sedan tre år med i Vattendelegationen. Är verksam i KSLA. Har skogsfastighet och 
varit i kontakt med Bergsstaten och Skogsstyrelsen. Tycker det ska bli intressant att se hur SGUs kunskap 
ska komma alla till användning och till forskning.  
 
Birgitta Björk har ett långt förflutet i offentlig sektor, är sköterska och har jobbat som utbildningschef på 
Huddinge sjukhus. Under några år var Birgitta i det privata näringslivet och sedan på Skatteverket. Gjorde 
ett stort förändringsarbete på Stockholms stads miljöförvaltning och har jobbat mycket med miljö- och 
trafikfrågor. Hon har också jobbat med Livsmedelsverket, FRA som är en sluten myndighet och med 
utbildning inom polisen i Södermanland. Har sedan en tid startat eget företag i mentorsfrågor och jobbar 
just nu med förändringsuppdrag på Tele2.  
 
Gunilla Glasare presenteras av Lena. Gunilla jobbar på SKL och är chef för avdelningen Tillväxt och 
samhällsbyggnad och har tidigare suttit i insynsrådet för SGU.  
 
Jan Moström presenteras av Lena. Jobbar som direktör på Boliden med stål- och gruvproduktion, sitter 
med i SGUs gruvnäringsråd och har tidigare suttit i insynsrådet för SGU.   
 

2. Diskussion insynsrådets roll och uppgift  

Idag första mötet för det nya insynsrådet. Tidigare har SGU haft styrelse men sedan 2008 har SGU 
insynsråd. Ett insynsråd ska ge råd och stöd, skapa insyn och vara allmänhetens förlängda arm. 
 
Insynsrådets förväntningar är att lära sig och få en helhetssyn av SGUs verksamhet och av regleringsbrev 
kopplat till internkontroll och styrning.  Men också att få titta på SGUs styrkor och förutsättningar samt 
att se att SGU gör riskanalys om vad som är viktigast 2015, 2016 och om 5 år. Då är det lättare att ge råd 
och stöttning. Använda medlemmarna på olika sätt efter var och ens erfarenhet. 
 
SGUs förväntningar är att rådet ska vara en ambassadör för SGU, få lära känna verksamheten och gärna 
träffa medarbetarna, men också att få möjlighet att använda rådet som en stor kompetensresurs i våra 
strategiska diskussioner.  
 

3. Presentation av SGU med fokus på verksamhetsstrategi och verksamhetsplan 

När Lena i början skapade sig en bild över SGU såg hon ett behov av att föra en systematisk dialog med 
samhället. SGU behöver öka förtroendet om att vi gör skillnad i samhället och i de samhällsekonomiska 
effekterna vilket kommer att ligga i fokus under 2015. Barentsprojektet upphör 2016 och kommer att leda 
till stramare ekonomi för SGU.  
 
Verksamhetsstrategin: 
SGU har tagit fram en verksamhetsstrategi för att öka förmågan till gemensamt ansvar för verksamheten. 
Arbetet har involverat medarbetare och SWOT-analyser har gjorts bl.a. i våra råd.  
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En omvärldsanalys har gjorts och man har tittat på samhällets utmaningar i Europa och i Sverige och på 
den statliga värdegrunden. En hållbarhetspolicy har tagits fram som visar vad SGU står för, som också har 
varit till grund för arbetet. Utmaningar är generationsmålet och våra miljömål då vi bidrar till nästan alla 
miljökvalitetsmål, som vi också försöker bli tydligare i.  
 
En genomlysning av alla avdelningar har gjorts och man har tittat på nyckeltal, kompetenser etc. Det ska 
nu processas snabbt för att i år kunna använd de pengar vi har avsatt för att förbereda oss för 2016. 
Målsättningen är att bredda kompetensen på tillsvidareanställda med hänsyn till våra mål, samt att driva 
utvecklingsprojekt som gör att vi arbetar smartare. 
 
Verksamhetsplan:  
I år ska vi i verksamhetsplanen effektivisera verksamheten och fokusera mer på målen i vår 
verksamhetsstrategi. Handlingsplaner kommer att innehålla aktiviteter och projekt. Verksamhetsplanen 
revideras vid tertialer i samband med att den följs upp.  
 
Ett beslut inför 2016 är att titta på SGUs projekt inom kartering. Start av nya projekt ska begränsas och 
man ska titta på vilka projekt som kan avslutas eller läggas ner. Satsningar görs på tillsvidareanställd 
personal. Övriga anställningar och arbete över 65 år begränsas.  
 
Vi har i uppdrag som att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. 
Exempel är våra remissvar och låna en geolog som har varit uppskattat av länsstyrelser och kommuner. I 
vårt kunskapsuppdrag ingår också att få in geologi i skolan och där jobbar man med Arbetsförmedlingen 
och olika grupper i samhället – Maincraft är en del.  
 
Organisationsschema: 
SGU består av fyra avdelningar; Mineralresurser, Geodata, Samhällsplanering och Mark och grundvatten 
samt fyra staber; Forskning och verksamhetsstöd, Information, Personal och Ekonomi. 
SGU har kontor på flera ställen i landet, huvudkontoret ligger i Uppsala övriga kontor ligger i Malmö, 
Göteborg, Stockholm, Falun, Malå och Luleå. 
 

4. Upplägg kommande möten 

Bestäms att träffas tre gånger per år varav ett tillfälle företrädesvis är ett studiebesök i verksamheten, med 
koppling till våra intressegrupper. Det blir vid nästa tillfälle som är den 3/6 och då en heldag i Malå för att 
få inblick i verksamheterna vid avdelningarna Mineralresurser och Bergsstaten, samt se borrkärneskanning 
och besöka en aktiv gruva. Föreslogs åka till Malå redan den 2/6.  
Sista mötet för 2015 blir den 27/10.  
Bestämdes också att ordna besök för nya ledamöter på SGU i Uppsala under våren för att lära sig mer om 
SGUs verksamheter.  
 

5. Kommande möten 

3 juni heldag med studiebesök i Malå 
27 oktober ordinarie möte 
 

6. Sammanträdet avslutades 


