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 Datum:  2018-10-15 


Tid:  kl. 10.00 – 13.30 
Plats:  Huddinge kommun 


 
  


 


    


Närvarande:  
Göran Risberg, stf. GD och avdelningschef SGU  
Magdalena Bosson, kommundirektör  Huddinge kommun, punkt 1-2, 5 
Gunnar Holmgren, utredare   Regeringskansliet  
Stefan Löfgren, forskningsledare  SLU  
Linda Swärd, försäljningsdirektör  Microsoft, punkt 1-4, 6-7 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot  Sveriges riksdag  
 
Lars-Kristian Stölen, IT-strateg   SGU 
Lars-Inge Larsson, avd.chef samhällsplanering SGU 
Anna Thorngren, GD-assistent, sekreterare SGU 
 
Cecilia Mårtensson, utvecklingsledare  Huddinge kommun, punkt 2 
Anders Lindelöf, teknisk direktör   Huddinge kommun, punkt 2 
  
Anmält förhinder:  
Ola Johansson, riksdagsledamot   Sveriges riksdag 
Lena Söderberg, GD            SGU 


 
 
 


Möte med SGUs insynsråd  
 


1. Stf GD inleder 
I Lena Söderbergs frånvaro hälsade Göra Risberg alla välkomna till dagens möte.  
 


2. Utvecklingen på Södertörn och reflektioner över aktuella samhällsbyggnadsfrågor 


Utvecklingsledare Cecilia Mårtensson och Anders Lindelöf teknisk direktör från Huddinge kommun föredrog 
ärendet.   
 
Södertörns kommuner (totalt 8 st), Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och 
Tyresö med ca en halv miljon invånare. Det skulle utgöra det 5:e största länet.  
Det utvecklingsprogram som pågår ska vara klart under nästa år innefattar följande områden: infrastruktur, 
klimat, näringsliv och högskola samt olikhet och mångfald. 
Bidrar till att förverkliga RUFS 2050 
Arbetsmarknad och pendling: total antal personer som rör sig över kommungränserna inkl inpendlare 236.900 
st. 
Gemensamma pågående projekt:  
Gemensam masshantering: 60 miljoner ton schaktmassor som kommer genereras inom Södertörn 2018-2030. 
37 procent minskning är möjlig. Samordningsvinst på platser med stor exploatering. 
Förstudie teknisk försörjning: tittar på delarna vatten och avlopp, avfall, kraft och digitalt. Svårt att samarbeta 
kring alla områden då alla har olika ägarförhållanden.  
Systemanalys resor- och transporter: frågor om trafikprognos hur kommer flöden förändras. Utgår från 
RUFS2050. 50 procent bidrag från Tillväxtverket. 
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Tvärförbindelse Södertörn, En grön väg till Stockholms lunga – öppnar nya möjligheter i Stockholms län och 
Mälarregionen. 
Porten till Stockholm – Södertäljebron – säkerhet och redundans för näringslivets transporter 
En långsiktigt hållbar utveckling – med dagens o morgondagens teknik byggs gröna vägar – elväg – ett 
samarbete med Vägverket. 
 
Den viktigaste enskilda åtgärden är att bygga tvärförbindelse Södertörn. 
Kostnad för samverkansprojekten är beräknad till 4kr/år per invånare som finansierar de olika projekten. 
 
 
Huddinge kommuns tekniska direktör Anders Lindelöf informerade vidare:  
Huddinge – en geografisk komplex kommun: E4 går genom kommun. Stambana mitt i kommunen. 37 procent 
är naturreservat och övrigt är detaljplanerat. 
Största utmaningar är kommunala servicelokaler som skolor och förskolor.  
 
Utmaningar inom miljöområdet:  
Vattendrag och sjöar - stora utmaningar – klara EUs bindande krav om god vattenstatus till 2027. 
Bygga hållbart och bevara det gröna – målkonflikt bevara, tätortsnära grönska när vi bygger den täta staden -
ekosystem.  
Klimatet – trafik och transporter, dagvatten/översvämning, torka/bevattning/vattenproduktion samtidigt som det 
är Stockholm vatten som är huvudman för vatten och avlopp. 
 
Samarbete inom miljöområdet:  
Sveriges ekokommuner, Energi- och klimatrådgivning, Tyresåns vattenvårdsförbund, Mälarens 
vattenvårdsförbund, Östra Sveriges luftvårdsförbund mfl 
Enskilda avlopp, totalt 1300-1400 enskilda avlopp inom kommunen. Förorenar dagvattendrag.  
 
SGU ur ett kommunperspektiv:  
Den geologiska informationen används i översiktsplaneringen men inte så mycket inom detaljplaneringen. 
Miljötillsyn (nyttjar jordartskartan och brunnsarkivet används, men sällan).  
Önskemål från verksamhet: önskar lite större noggrannhet i jordartskartan för att pröva enskilda avlopp. 
Föreläsning om grundvatten och grundvattenutbildning samt status för inmatning av borrhål. 
 
Digitalt först – den offentliga digitaliseringsresan. 2014-2015 fokus e-tjänster. Numera händer det mycket i hela 
samhället vilket skapar nytta både på insidan som utsidan, te x robot på bygglov.  
Öppna data – info tillgänglig för återanvändning inom Huddinge. 
Digitalisering på Natur- och byggnadsförvaltningen: samhällsutveckling, krav från kunder, krav från politiker 
samt krav från medarbetare. Flyttar till andra lokaler och inför det digitalisering av alla processer och 
aktivitetsbaserade arbetsplatser upprättas. 
Digitala beslutsstämplar har införts. Beslutsrobot på bygglov (operativa uppgifter t ex skickar ett 
mottagningsbevis). 
Viktigt att skapa incitament för att vilja digitalisera – hitta positiva effekter. Digital arbetsmiljö. 
 
 
 
3. Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar per 2018-05-29 lades till handlingarna.  
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4. Aktuellt läge 
Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 1). 
 
Sammanfattning:  
SGU har två fokus för 2019, grundvatten samt genomförandet av geodatastrategin.  
SGU förbereder sig för att går mot öppna data.  
SGU har ett regeringsuppdrag för utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser.   
100 miljoner på tre år. Man delar in uppdraget i tre områden:  
 - Utökad kartering (bl.a. TEM helikoptermätningar).  
 - Utbyggnad av grundvattennätet (automatiserar nätet)  
 - 3D-modellering som beskriver tillgångar  
 
Ytterligare regeringsuppdrag handlar om att få in information om grundvattenbrist från samhället. Man vill 
samla in nivåuppgifter (från kommuners referenspunkt). Rapporteras 28 februari 2019.  
 
Göran Risberg har sedan 1 oktober gått vidare till en ny tjänst som chef för Verksamhetsstöd och ny 
avdelningschef kommer rekryteras till Mark och grundvatten under hösten 2018. 
 
Täkthandläggarträff genomfördes på SGU förra veckan. Deltagarrekord och intresset är stort. Frågan är viktig 
om vi ska bygga i den hastighet vi gör i nuläget. 
 
VP-dialoger startar nästa vecka och budgetunderlaget börjar ta form. 
 
 
5. SGUs internrevision 
Inga Astorsdotter föredrog ärendet (se bilaga 2).  
 
Följer internationell standard IPPF. 
 
Sammanfattning:  
Underställd generaldirektör som beslutar om 


• Instruktion 
• Revisionsplan 
• Åtgärder 
• Anställning av IR 


 
Uppgift enligt instruktionen 
• Att arbeta objektivt, oberoende, professionellt, med stor integritet och enligt vedertagna arbetsmetoder.  
• Att vara fristående från operativ verksamhet.  
• Att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.  
• Att ge råd och stöd. 
• Kontaktperson för en whistlerblowerfunktion 


 
Revisionsplan 2018: 
-intern styrning och kontroll 
-informationshantering och säkerhet 
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6. Övrigt 
Med anledning av GDPR kommer instruktionen för Insynsrådet att uppdateras med följande beskrivning: 
Minnesanteckningar från rådets möten, liksom material som delas ut och /eller presenteras är offentliga 
handlingar och redovisas på SGUs webbplats.  
 


 


 
7. Kommande möten 
Följande datum är sedan tidigare utskickade som förslag till mötestider under 2019: 
Tisdag 5 mars i Stockholm (ev Riksdagen) 
Tisdag 4 juni i Uppsala (ev studiebesök?) 
Måndag 14 oktober i Uppsala (OBS nytt datum, tidigare 8 oktober) 
 
Mötestid: kl 13.00-16.00. Inleds med lunch kl 12.00. 
 
 
 
8. Övriga frågor  
Framfördes önskemål om att Microsoft genomför en föredragning om digitaliseringens utveckling under 2019. 
 
 


 
9. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 
 
 








Geologi för ett hållbart samhälle


Aktuellt läge


SGU har två fokus för 2019, grundvatten samt 
genomförandet av geodatastrategin. SGU går 
mot öppna data. 


SGU har ett regeringsuppdrag för utökad 
kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser.  100 miljoner på tre år. 
Man delar in uppdraget i tre områden: 
‐ Utökad kartering (bl.a. TEM helikoptermätningar). 
‐ Utbyggnad av grundvattennätet (automatiserar nätet) 
‐ 3D‐modellering som beskriver tillgångar 


Ytterligare regeringsuppdrag handlar om att få 
in information om grundvattenbrist från 
samhället. Man vill samla in nivåuppgifter (från 
kommuners referenspunkt). 
Rapporteras 28 februari 2019. 


Göran Risberg går över till att bli chef för 
Verksamhetsstöd och ny avdelningschef 
kommer rekryteras till Mark och grundvatten 
under hösten 2018.







Geologi för ett hållbart samhälle


Aktuellt läge vidare


Axplock möten


Avstämningsmöte med Ndep
Gdmöte Lantmäteriet
Gd möte SGI
Täkthandläggarträff SGU


Händelser under sommaren


‐Fokus grundvattenfrågor , mycket 
media se RU
‐Diskussioner runt 
undersökningstillstånd
‐ Ett nytt vattenpaket lanserades, osäker 
framtid








Internrevision 
presentation för SGU:s insynsråd
Inga Astorsdotter 2018‐10‐15







Geologi för ett hållbart samhälle


Internrevision vid SGU


Vem är det?
Vad är det?
För vem? Fisk och styrelse?
Varför?
Vad gör den?
Frågor till Insynsrådet?







Geologi för ett hållbart samhälle


Vilka är vi


Inga Astorsdotter, CIA, 
IR vid SGU
+ Internrevisionschef vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) sedan 2008, 
tidigare Uppsala universitet


Övriga kollegor:
Lisbeth Sundkvist Johannsson, IR SLU, 
tidigare Rikspolisstyrelsen
Maria Skargren, IR SLU, tidigare 
Länsförsäkringar







Geologi för ett hållbart samhälle


Vad är (yrkesmässig) internrevision?







Geologi för ett hållbart samhälle


The Institute of Internal Auditors (IIA) 


International professional practices 
framework (IPPF) 
• Standards   
• Code of Ethics


Ska kunna bedöma risker inom:
• Informationssäkerhet
• Oegentligheter


Globalt 185 000 medlemmar
Sverige >700 medlemmar varav 
Certifierade >130
Offentlig sektor, finans, försäkring, 
privata bolag m.m.
Både anställda och konsulter.







Geologi för ett hållbart samhälle


Internrevision för vem?


Ledningen ansvarar för att 
verksamheten fullgör sina uppgifter och 
når sina mål


IR stödjer ledningen i detta arbetet.


Myndighetsledningens uppgifter enligt 
Myndighetsförordningen 3 §


• bedrivs effektivt 
• enligt gällande rätt 
• redovisas tillförlitligt och 


rättvisande 
• hushållar väl med statens medel







Geologi för ett hållbart samhälle


Internrevision vs FISK och styrelse


Inte bara vid Fisk‐myndigheter 
t.ex.


• Flera högskolor
• Sjöfartsverket 
• SGU


Inte bara vid styrelsemyndigheter 
t.ex.


• Flera länsstyrelser
• Polisen 
• Skatteverket (styrelse från 1 


augusti 2018) 
• Försäkringskassan 


(enrådighetsmyndighet 2011‐
2016)







Geologi för ett hållbart samhälle


Varför internrevision?


Mer nytta och bättre koll för pengarna 







Geologi för ett hållbart samhälle


Internrevisionens vid SGU
Uppgift enligt instruktionen


• Att arbeta objektivt, oberoende, 
professionellt, med stor integritet och enligt 
vedertagna arbetsmetoder. 


• Att vara fristående från operativ verksamhet. 


• Att granska och lämna förslag till 
förbättringar av myndighetens process för 
intern styrning och kontroll. 


• Att ge råd och stöd.


+    Kontaktperson för en whistlerblowerfunktion


Underställd generaldirektör som 
beslutar om
• Instruktion
• Revisionsplan
• Åtgärder
• Anställning av IR







Geologi för ett hållbart samhälle


Internrevisionen vid SGU forts


50% anställning från 7  maj


Samverkan med SLU
Internrevisionsförordningen + 


ESV:s föreskrifter och allmänna råd


Revisionsplan 2018
• Intern styrning och kontroll
• Informationshantering och säkerhet


Övriga riskområden


• Inköp och upphandling


• Processen för rekrytering och introduktion av 
nyanställd personal


• Enhetschefernas roll och ansvar


• Finansiell styrning och uppföljning







Geologi för ett hållbart samhälle


Frågor till insynsrådet


1. Vilka risker finns vid SGU?
2. Vilka möjligheter finns vid SGU?
3. Hur hanterar vi risker och möjligheter på bästa sätt?





