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Hållb h t •Hållbarhetsstrategin är implementeradHållbarhets-
strategi

•Implementering av en näringspolitisk strategi påbörjadNäringspolitiskt 
uppdrag

•Vi utvärderar och prioriterar vår kartering med hjälp av en prioriteringsmodellGeologisk •Vi utvärderar och prioriterar vår kartering med hjälp av en prioriteringsmodell
•Plan för insamlingsverksamheten 2017
•Plan för produkter 2017

Geologisk 
informations-

insamling

•EU-projekt ska finansiera totalt/minst 8 personår på SGU 2017
•Vi har en modell för uppdragsprojekt
•Vi har totalt 10 personår som finansieras av avgiftsbelagda uppdrag vid 2016 års 
utgång

Satsningar
•Vi har totalt XX personår i bidragsfinansierade uppdrag vid 2016 års utgång



• Vi har en aktiv och säker förvaltning av våra informationsmängderI f ti • Vi har en aktiv och säker förvaltning av våra informationsmängder
• Vi uppfyller lagar och förordningar om statlig arkivvård
• Vi uppfyller lagkrav och föreskrifter gällande informationssäkerhet

Informations-
hantering

• Alla medarbetare känner till och förstår SGUs gemensamma värderingarVärdegrund

• En ändamålsenlig processtruktur med roller är etableradProcesser

• Implementerat systematiska intressentanalyserIntressenter och 
kommunikation 



Samhälls-
k i k • Hur vi vill jobba med samhällsekonomisk analys och effektutvärdering är klartekonomisk

analys och 
effekter

• Vår kunskap och information om landets geologiska förhållanden och 
mineralhantering tillgodoser samhällets behov, är sakligt grundad, lättillgänglig 
och välkänd

Kvalitet

• Alla SGUs medarbetare ska uppleva den fysiska psykiska och sociala• Alla SGUs medarbetare ska uppleva den fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljön som god.

• Medarbetarna på SGU ska uppleva sin arbetsmiljö som positiv
Arbetsmiljö

• Vi minskar den negativa miljöpåverkan i relation till verksamhetens omfattning 
samt verkar för positiv miljöpåverkan. 

• Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt 
för verksamhetsplaneringen

Miljömål
för verksamhetsplaneringen


