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Sammanträde i SGUs samhällsbyggnadsråd 

1. Välkomna 
Anneli hälsade alla välkomna och deltagarna presenterade sig och vilken organisation de tillhör. 

2. Inledning 
Anneli berättade lite kort om syftet med rådet. SGUs råd för samhällsbyggnad är ett organ för 
informationsutbyte och diskussion om frågor rörande geologisk information för en hållbar utveckling 
inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. 

SGU har klarat omställningen till andra arbetssätt under Covid-19 tämligen bra. Fokuserade och 
kompetenta medarbetare har gjort att vi upprätthållit vår verksamhet. SGU arbetar nu med att ta fram 
en lite längre planeringshorisont med en strategisk verksamhetstrategi. är att vi precis avslutat den 3-
åriga grundvattensatsningen. Det här innebär bland annat tydligare prioriteringar. För att lyfta 
digitaliseringsfrågorna inom myndigheten skapas en ny IT-avdelning. 

SGU har precis avslutat den 3-åriga grundvattensatsning som varit lyckad. Bland annat har SGU varit 
synliga i det här sammanhanget Nya uppdrag är utvinning av resurser ur gruvavfall, batteriuppdrag och 
gröna jobb. 
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3. Ledamöterna berättar 
Ann-Sofie Eriksson, SKR (Bilaga 2) 

En mycket viktig fråga för SKR är att arbeta med hållbar välfärd och utveckling i hela landet 
Kommunerna har här en viktig roll i samhällsplaneringen. Ett exempel på de avvägning mellan olika 
intressen är den stora utbyggnaden av vindkraft. En stor utmaning är alla ändringar i Plan- och 
Bygglagen 

 

Pär Dalhielm, Svenskt Vatten AB (Bilaga 3) 

Det finns ett mycket stort investeringsbehov i VA-systemen de kommande 20 åren. Urbanisering ställer 
nya krav och ger ökade skillnader mellan olika kommuner i landet. 

4. Diskussion om SGU – rådets perspektiv 
I diskussionen framhålls att SGU har en viktig roll och har mycket data och kunskap som är värdefull 
inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Vi fyller ett viktigt behov men samtidigt finns det 
möjlighet att utveckla viktiga delar. Det handlar blanda annat om handledning, utbildning riktad mot de 
som arbetar med samhällsplanering 

Digitalisering 

Samverkan 

Paketering och samling av data 

5. Diskussion om format på framtida möten 
Två möten per år. Ett möte digitalt och ett möte på plats. Möten kan ha tydliga teman vilket ger bättre 
förutsättningar till omvärldsanalys i och med fokus på ett område. SGU bör använda rådet för att 
diskutera prioriteringar och framtida strategisk inritning på SGUs arbete. 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

7. Kommande möte 
Innan jul kommer förslag till mötestider för 2021. Vårens möte blir digitalt. 
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