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 Datum:  2019-03-05 

Tid:  kl. 13.00 – 15.45 
Plats:  Riksdagshuset i Stockholm 

 
  

 

    

Närvarande:  
Lena Söderberg           SGU 
Gunnar Holmgren  Regeringskansliet  
Ola Johansson Sveriges riksdag  
Stefan Löfgren SLU  
Linda Swärd Microsoft 
Anna-Caren Sätherberg, p.1-5  Sveriges riksdag  
Inga Astorsdotter  SGU 
Helena Kjellson  SGU 
Göran Risberg  SGU  
Lars Kristian Stölen  SGU 
Anna Thorngren, sekreterare  SGU 
 

Anmält förhinder:  
Magdalena Bosson  Stockholm stad 

 

Möte med SGUs insynsråd  
 

1. GD inleder 
Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående anteckningar per 2018-10-15 lades till handlingarna. 

 

3. Aktuellt läge 
Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 1). 

Sammanfattning: 
Mark och grundvatten: 
-Fokus på extrasatsningar inom grundvattenkartering 
-Utbyggnad av grundvattennätet  
-Stor satsning på geodata i 3D   
-Delrapportering grundvattensatsning i dec och feb 

 

Inom Samhällsplanering har SGU i samarbete med Trafikverket karterat berggrund, jordarter och grundvatten i två 
korridorer för framtida järnvägsutbyggnad.  
 

På Mineralresurser har mycket fokus legat på tillgång till innovationskritiska metaller.  
 
Övrigt som berördes var: 
-Information till Lst om gruvnäring. Debatt om brytning i Sverige, globalt ansvar vs lokalt ansvar. 
-Ny politisk ledning: Näringsdepartementet, näringsminister Ibrahim Baylan och statssekreterare Emil Högberg 
-Väldigt låga nivåer grundvatten har medfört att RK önskar månadsrapportering fr o.m. feb med prognoser och 
scenarior för grundvattensituationen i landet med analys hur vattenförsörjning samt jordbruk kan påverkas. 
-Utskottsbesök (Näring 14/2, Civil 12/3) 
-Invigningen av borrkärnearkivet i Malå 7/2 
-Avbruten upphandling OS till följd av få anbud och kostnader som kraftigt överskrider experternas bedömning. 
-Almedalsveckan – SGU kommer inte ha egen monter detta år men kommer medverka i andras arrangemang. 
Konstaterades att NV kommer att ha en stor satsning i år. 
-Gemensamma mål 2019: Geodata i 3D, Processer, Informationssäkerhet, Geodatastrategin och Nå ut och nå in. 
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4. SGUs internrevision 

SGUs internrevisor Inga Astorsdotter föredrog ärendet (se bilaga 2).   
 
Internrevisionens årsrapport 2018: 
Intern styrning och kontroll  
Status: Rapport och åtgärdsplan behandlad i ledningen. GD-beslut om åtgärdsplan i mars 2019. 
 
Informationshantering och säkerhet 
Status: Rapporten är sakgranskad och har i preliminär form presenterats för GD. Sekretessbelagd rapport till  
GD 6 mars 2019. 
 
Plan för internrevision 2019: Inköp och upphandling samt Enhetschefernas roll och ansvar. 
 
Andra riskområden: 
Processer för rekrytering och introduktion av nyanställd personal 
Bisysslor (kurspåverkande verksamhet) 
Budgeterings- och redovisningsmodellen 
Bidragsverksamhet – styrning och uppföljning. Finansiella risker. 
Projekthantering – interna utvecklingsprojekt 
Risker knutna till vissa system t ex Oracle och Lotus Notes.  
 
Berördes hur den kommande rapporten kring informationssäkerhet kan hanteras i Insynsrådet. Väcktes frågan  
om ev säkerhetsklassning av rådets ledamöter. GD tar frågan åter för övervägande. 
 
 

  
5. Årsredovisning 2018 

Lena Söderberg och Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 3).  
 
Sammanfattning: 
Insamling och kartering: Under året har det skett en intensifierad kartläggning för att hitta nya 
grundvattentillgångar i utsatta bristområden, en satsning på kritiska råvaror och innovationskritiska metaller samt 
en ökad satsning på internationella samverkansprojekt. 
Produkter och tjänster: Insatserna för ökad användning och ökat utbud av geologisk information har förstärkts 
Digitalt först: SGUs webbplats är navet i informationsspridningen. Därifrån länkas besökaren till olika e-tjänster 
för åtkomst till data, kartor och publikationer. 
Remisshantering: Genom remissyttranden svarar SGU på frågor och ärenden från länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter, inklusive domstolarna. 
Bergsstaten: Med start 2016 har intresset varit stort för några av de mineral som är förknippade med 
batteritillverkning och ny teknik. 
 
Totalt 100 nya medarbetare (kortare och längre tid) under 2018 varav 40% kvinnor och 60% män. 
Vi har under året startat en grupp ”Millennials” som kommer träffas under 1,5 år tid för att diskutera synen på 
SGU som framtida arbetsgivare, på digitaliseringen och dess möjligheter. 
En nano-utbildning avs informationssäkerhet pågår just nu för alla medarbetare.  
Omvärlds- och intressentanalys pågår inom varje enhet med GDs närvaro. Mycket intressanta diskussioner.  
 
Insynsrådet konstaterade att mycket verksamhet med god kvalitet genomförts under året. 
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6. Budgetunderlag 

Lena Söderberg och Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 4). 
 
Sammanfattning: 
Förslag på förändrad anslagsnivå inom, 
1. Klimatomställning – minska utsläpp och anpassa samhället 
 -Bergslagen omställningsteknik, näringsliv och sysselsättning 
 -Tryggad dricksvattenförsörjning 
 -Nationell geodatastrategi – öppna geodata 
 -Tillstånd och tillsyn, koldioxidlagring, kontinentalsockellag, konfliktmineral  
2. Hållbara hav och blå tillväxt 
 -Myndighetsansvar för maringeologisk kartering 
3. Hållbart samhällsbyggande i hela landet  
 -Mineralinformationskontoret i Malå 
 -Digitalt planeringsunderlag för infrastruktur och bostäder 
 -Kust- och strandzonskartering 
4. Förorenade områden 
 -Ökat engagemang som huvudman för sanering 
 -Myndighetssamordning inom miljömålsarbetet 
5. Utökad stöd till geovetenskaplig forskning 
 -Stärkt geovetenskaplig forskning 
 -Forskning för hållbar utveckling av mineralnäringen 
6. Åtgärder havs- och vattenmiljö 
 -Vattenförvaltningen 
 
Rådets ledamöter var mycket nöjda med budgetunderlaget och det framhölls det goda upplägget. 
 
 
 

7. Digitaliseringsstrategin 
Lars Kristian Stölen föredrog ärendet (se bilaga 5).  
 
SGU vill med denna digitala strategi visa på digitaliseringens möjligheter i verksamheten och starta en 
kraftsamling som tydligt för in digitaliseringsperspektivet som en naturlig del i utvecklingen inom 
myndighetens samtliga verksamheter, liksom i den samverkan som SGU har. Digitaliseringsarbetet på SGU 
syftar till att möjliggöra nya arbetssätt för att utveckla nya tjänster med användbarhet och som ökar 
tillgängligheten till vår information inom de viktigaste samhällsprocesserna. 
 
SGUs digitaliseringsvision: SGU ska var en av de bästa geologiska undersökningarna på att använda 
digitaliseringens möjligheter. 
 
I diskussionen framfördes att digitaliseringen kommer innebära stora förändringar av SGUs sätt att arbeta och 
kan inte uteslutas påverka organisationsuppdelningen framgent. 
 
Insynsrådet betonade vikten av digitaliseringsarbetet. 
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8. Vem ska äga fastigheter som saneras med statliga bidrag? 
Helena Kjellson föredrog ärendet (se bilaga 6). 
 
Inom ramen för SGUs huvudmannaskap för sanering av förorenade områden har frågan om ägandet av förorenade 
fastigheter aktualiserats. Vid konkurser, såsom vid ex. Svärtträsk och Blaiken, finns en risk att den förorenade 
fastigheten blir övergiven, herrelös. Detta för med sig en rad svårigheter och osäkerheter vad gäller den fortsatta 
saneringen.  
I Blaiken har detta lösts genom att Statens fastighetsverk givits i uppdrag att köpa den berörda fastigheten vilket 
ger staten fullständig rådighet. I Svärtträsk är frågan alltjämt olöst. 

Frågan aktualiserar fastighetsrättsliga, konkursrättsliga och miljörättsliga frågeställningar. Utöver tillträdesfrågor 
aktualiseras risken att ett avslutat konkursbo återuppstår om fastigheten i och med genomförda saneringsåtgärder 
återigen får ett värde. 
 
Insynsrådet instämde i att det finns ett behov av en fastighetsägare för att saneringsarbetet ska genomföras där det 
behövs. Samtidigt är det viktigt att det finns en enighet kring vem som rimligen ska ha del i den värdeökning som 
saneringen eventuellt medför. Lösningen i Blaiken framhölls som välmotiverad och fråga ställdes om inte detta 
förfarande vore lämpligt även i liknande fall, såsom i Svärtträsk. Insynsrådet föreslog att ta ärendet vidare till 
regeringskansliet igen för en andra bedömning i ärendet. Möjligheten att ställa en skriftlig fråga i Riksdagen för 
att få ett besked i frågan, väcktes. 
 
 
9. Övrigt 
Inga övriga frågor framfördes. 
 
 
10. Kommande möten 
Följande datum under 2019 är sedan tidigare utskickade: 
Tisdag 4 juni kl 10.30-12 flyttas från Uppsala till Luleå. Det kommer finnas möjlighet att delta vid av SGU  
och näringsdepartementet anordnat Mineralforum under eftermiddagen. 
 
Måndag 14 oktober i Uppsala (OBS nytt datum, tidigare 8 oktober). Mötestid: kl 13.00-16.00.  
Inleds med lunch kl 12.00. 
 
 
11. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 

 
 



Insynsrådet 
2019‐03‐05



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge

• Mark och grundvatten:
• Fokus på extrasatsningar inom 

grundvattenkartering
• Utbyggnad av grundvattennätet 
• Stor satsning på geodata i 3D  
• Delrapportering grundvattensatsning i 

dec och feb

• Inom Samhällsplanering har SGU i samarbete 
med Trafikverket karterat berggrund, 
jordarter och grundvatten i två korridorer för 
framtida järnvägsutbyggnad. 

• På Mineralresurser har mycket fokus legat 
på innovationskritiska metaller. 

• Information till Lst om gruvnäring

Bilaga 1



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge

Ny politisk ledning: Näringsdepartementet
• Näringsminister Ibrahim Baylan
• Statssekreterare Emil Högberg

• Väldigt låga nivåer grundvatten ger utökad 
rapportering till RK fr om feb med scenarier

• Utskottsbesök (Näring 14/2, Civil 12/3)

• Invigningen av borrkärnearkivet i Malå 7/2

• Avbruten upphandling OS
• Almedalsveckan – verka genom andra

Gemensamma mål:
• Geodata i 3D
• Processer
• Informationssäkerhet
• Geodatastrategin
• Nå ut och nå in



Geologi för ett hållbart samhälle

SGUs internrevision
Inga Astorsdotter

Bilaga 2



Geologi för ett hållbart samhälle

Internrevisionens årsrapport 2018



Geologi för ett hållbart samhälle

Syfte

• Att informera insynsrådet om 
internrevisionens arbete under 2018



Geologi för ett hållbart samhälle

Status granskningar

Intern styrning och kontroll 
Status: Rapport och åtgärdsplan 
behandlad i ledningen. 
GD‐bereds i mars 2019.

Informationshantering och säkerhet
Status: Rapporten är sakgranskad och 
har presenteras för GD. 
Sekretessbelagd.



Geologi för ett hållbart samhälle

Resursutnyttjande, inkl. konsult

Granskningar och övriga aktiviteter Antal 

timmar ca

%

Intern styrning och kontroll 190 37 %

Informationshantering och säkerhet 150 29 %

Introduktion och etablering 80 15 %

Framtagande av instruktion 20 4 %

Inläsning och riskanalys 55 11 %

Kompetensutveckling, rådgivning m.m. 25 5 %

Totalsumma 520 100 %



Revisionsplan 2019
Inga Astorsdotter 2019‐03‐05

Generaldirektör: Lena Söderberg

Föredragande: Inga Astorsdotter

Tid (xx+xx)
ange föredragning+diskussion i minuter X
Ställningstagande Diskussion Information

X



Geologi för ett hållbart samhälle

Syfte

• Att informera insynsrådet om 
internrevisionens föreslagna 
granskningar 2019.



Geologi för ett hållbart samhälle

Inköp och upphandling

Bristande följsamhet mot LOU kan leda 
till: 

• skadestånd, 

• upphandlingsskadeavgift, 

• ökande kostnader 

• ökad risk för oegentligheter. 

Noteringar:
Stora inköp inom entreprenadområdet.
Bristande insyn i 
upphandlingsprocessen, bl.a. när det 
gäller diarieföring.
Inköpssystem används i mycket 
begränsad omfattning.



Geologi för ett hållbart samhälle

Enhetschefernas roll och ansvar

Första linjens chef med ansvarar för att 
verksamheten bedrivs effektiv och enligt 
de krav som ställs. 
Är SGU:s styrning och stöd till 
ändamålsenligt så att enhetscheferna 
kan utföra sina uppdrag på bästa sätt?

Notering:
Utredning 2017 av EC:s behov med 
fokus på budget och utfall.



Geologi för ett hållbart samhälle

Andra riskområden

1. Processen för rekrytering och 
introduktion av nyanställd personal

2. Budgeterings‐ och 
redovisningsmodellen

3. Bidrags verksamhet  ‐ Styrning och 
uppföljning. Finansiella risker. 

4. Projekthantering – interna 
utvecklingsprojekt.

5. Risker knutna till vissa system, tex 
Oracle och Lotus Notes



Geologi för ett hållbart samhälle

Årsredovisning 2018
Lena Söderberg/Göran Risberg

Bilaga 3



Geologi för ett hållbart samhälle

SGUs årsredovisning 2018



Geologi för ett hållbart samhälle

Vision
Geologi för ett hållbart samhälle
Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark‐ och vattenområden används och 
utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra 
naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Strategiska mål
• SGU visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en 

föränderlig värld.
• SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar 

hållbar tillväxt och företagande.
• SGU är en attraktiv, utåtriktad, effektiv och betydelsefull myndighet.



Geologi för ett hållbart samhälle

Verksamhetsområden

1. Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov
2. Hållbart nyttjande av landets mineralresurser
3. Handläggning av ärenden 
4. Bergsstaten 
5. Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten
6. Miljöansvar
7. Uppdragsverksamhet och tjänsteexport



Geologi för ett hållbart samhälle

Kostnadsfördelning

44%

36%



Geologi för ett hållbart samhälle

Insamling och kartering

Genom behovsstyrd insamling av geologisk information 
produceras kontinuerligt nytt innehåll till SGUs 
databaser. 
Databasinformationen utgör i sin tur underlag för olika 
produkter och tjänster (prestationer) t.ex. e‐tjänster, 
rådgivning, rapporter och kartor.
Under året har det skett en intensifierad kartläggning 
för att hitta nya grundvattentillgångar i utsatta 
bristområden, en satsning på kritiska råvaror och 
innovationskritiska metaller samt en ökad satsning på 
internationella samverkansprojekt.



Geologi för ett hållbart samhälle

Produkter och tjänster

SGU tillhandahåller geologisk information på många 
olika sätt. E‐tjänster via webben är ett sätt att öka 
spridning och användning av geologisk information.
Insatserna för ökad användning och ökat utbud av 
geologisk information har förstärkts. 
Genom strategisk kunskapskommunikation, samverkan 
med andra, anpassad paketering och digitalisering görs 
produkter och tjänster mer synliga och lättillgängliga.



Geologi för ett hållbart samhälle

Digitalt först

SGUs webbplats är navet i informationsspridningen. 
Därifrån länkas besökaren till olika e‐tjänster för 
åtkomst till data, kartor och publikationer. 
Årets besökarantal på webbplatsen har ökat, vilket 
troligen är relaterat till det stora intresset för 
grundvattenfrågor. 
Även anrop och nedladdningar av öppna data har ökat. 
Användartrenden tyder på att e‐tjänster och öppna 
data föredras och kommer att öka.



Geologi för ett hållbart samhälle

Remisshantering

Genom remissyttranden svarar SGU på frågor och 
ärenden från länsstyrelser, kommuner och andra 
myndigheter, inklusive domstolarna.
Arbetet med att effektivisera hanteringen av 
expertutlåtanden har varit fortsatt prioriterat. 
Genom hänvisningar till webbsidan och checklistor har 
vi kunnat minska handläggningstiden och därmed även 
kostnaderna.



Geologi för ett hållbart samhälle

Bergsstaten

De senaste fyra åren har antalet 
undersökningstillstånd varit relativt låg 
jämfört med rekordåret 2013 ( antal). Vi  ser 
dock en liten ökning vid årsskiftet 
2017/2018.
Med start 2016 har intresset varit stort för 
några av de mineral som är förknippade 
med batteritillverkning och ny teknik.



Geologi för ett hållbart samhälle

Kompetensförsörjning



Geologi för ett hållbart samhälle

Resultaträkning



Geologi för ett hållbart samhälle

Budgetunderlag
Lena Söderberg/ Göran Risberg

Bilaga 4



Budgetunderlag 2020‐2022



Geologi för ett hållbart samhälle

Samhällsutmaningar



Geologi för ett hållbart samhälle

Förslag till förändrad anslagsnivå
1. Klimatomställning: minska utsläpp och anpassa samhället

–Bergslagen: omställningsteknik, näringsliv och sysselsättning
–Tryggad dricksvattenförsörjning
–Nationell geodatastrategi; öppna geodata
–Tillstånd och tillsyn: koldioxidlagring, kontinentalsockellag och konfliktmineral

2. Hållbara hav och blå tillväxt (anslag 24  1:8)
Myndighetsansvar för sammanhållen maringeologisk kartering

3. Hållbart samhällsbyggande i hela landet (anslag 24  1:8)
–Mineralinformationskontoret i Malå
–Digitalt planeringsunderlag för infrastruktur och bostäder
–Kust‐ och strandzonskarteringsprogram för hållbar samhällsplanering



Geologi för ett hållbart samhälle

Förslag till förändrad anslagsnivå

4. Förorenade områden (anslag 24 1:8 + anslag 20 1:4)

5. Utökat stöd till geovetenskaplig forskning (anslag 24 1:9)

6. Åtgärder för havs‐ och vattenmiljö (anslag 20 1:11)



Geologi för ett hållbart samhälle

1. KLIMATOMSTÄLLNING – MINSKA 
UTSLÄPP OCH ANPASSA SAMHÄLLET

(a) Bergslagen – omställningsteknik, näringsliv och 
sysselsättning
• Regionen har fynd av flera ämnen som inom EU betraktas 
som kritiska

• Metaller och mineral för miljöteknik, förnybar energi och 
samhällsbyggnad.

• Skulle kunna skapa 40‐100 arbetstillfällen

• 250‐370 arbetstillfällen vid etablering av gruva

• SGU föreslår en utökning av anslaget om 13 000‐29 000 tkr 
per år i fyra år (2020‐2023) för att genomföra satsningen.



Geologi för ett hållbart samhälle

1. KLIMATOMSTÄLLNING

(b) Tryggad dricksvattenförsörjning 

Fullföljning av regeringens satsning på Sveriges vattenförsörjning

• Utveckla information och prognoser om grundvattennivåer

• Fortsatt kartläggning av grundvattenresurser

• Vattenförsörjning i glesbygd ‐ bättre data och vägledning om 
enskilda brunnar

• +10 000 tkr för 2020 och sedan +24 000 tkr per år

Foto: SkyTEM Aps.



Geologi för ett hållbart samhälle

1. KLIMATOMSTÄLLNING – MINSKA UTSLÄPP 
OCH ANPASSA SAMHÄLLET

(c) Nationell geodatastrategi – öppna geodata
• Främjar klimatanpassning, digital samhällsbyggnads‐

process, företagande och innovation
• + 6 750 tkr för 2020 och sedan + 4 750 tkr per år

(d) Tillstånd och tillsyn – koldioxidlagring, 
kontinentalsockellag och konfliktmineral
• Både geologisk kunskapsuppbyggnad och juridisk 

kompetens
• + 8 000 tkr per år

This Photo by 
Unknown Author 
is licensed under 
CC BY‐NC
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2. HÅLLBARA HAV & BLÅ TILLVÄXT

Myndighetsansvar för maringeologisk kartering
• Idag till stor del finansiering via andra myndigheters anslag 

– kortsiktighet och finansiell risk

• Ett tydligt myndighetsansvar samt känd och tryggad 
anslagsfinansiering år från år möjliggör planering och 
genomförande av ca 30 fartygsveckor per år istället för 
nuvarande 15 veckor. 

• Långsiktig investering i undersökningsfartyg är en 
förutsättning.

• + 25 000 tkr per år, inkl. ökad informationssäkerhet

• Utökad låneram för fartygsinvestering.
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3. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I HELA LANDET
(a) Mineralinformationskontoret i Malå
• Utvecklad digital information, utökad service –

öka Sveriges attraktivitet som gruvland
• Regional och nationell tillväxt
• Innovationskritiska mineral ‐ klimatomställning

(b) Digitalt planeringsunderlag för infrastruktur 
och bostäder
• Jordartsdata som möter krav för dagens 

byggande – särskilt i expansiva regioner

(c) Kust‐ och strandzonskartering
• Underlag som behövs av många samhällsaktörer 

‐ klimatanpassning, samhällsplanering, 
beredskap, miljö och klimat
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4. FÖRORENADE OMRÅDEN – GIFTFRI MILJÖ

(a) Ökat engagemang som huvudman 
för sanering
• Fler projektledare på SGU – 5 000 tkr/år 

från 2021  (Anslag 24 1:8)

(b) Myndighetssamarbete inom 
miljömålsarbetet
• Kunskap för kostnadseffektiv sanering av 

förorenade sediment (Anslag 20 1:4)
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5. GEOVETENSKAPLIG FORSKNING  
(Anslag 24 1:9)

Stärkt geovetenskaplig  forskning                   
+ 9 077 tkr/år  15 000 tkr/år

Forskning för hållbar utveckling av 
mineralnäringen                                                               
‐ ny anslagspost 10 000 tkr/år
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6. Åtgärder för havs‐ och vattenmiljö
(Anslag 1:11 via HaV)

Vattenförvaltningen:                                                                   
+ 7 000 tkr/år för vägledning till 
vattenmyndigheterna  13 000 tkr/år
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Sammanfattning
Anslagsområde/ särskild satsning Föreslagen utökning
Anslag 1:8
1. Klimatomställning – minska utsläpp och anpassa samhället (prio 1)
1.1 Bergslagen – omställningsteknik, sysselsättning och innovationskritiska mineral 17 000 tkr (-20)

29 000 tkr (-21)
27 000 tkr (-22)

1.2 Tryggad dricksvattenförsörjning 10 000 tkr (-20)
Därefter 24 000 tkr/år

1.3 Nationell geodatastrategi - öppna geodata för en digital samhällsbyggnadsprocess, 
innovation och företagande

6 750 tkr (-20)
Därefter 4 750 tkr/år

1.4 Koldioxidlagring, kontinentalsockellag och konfliktmineral 8 000 tkr/år  från 2020
2. Hållbara hav och blå tillväxt (prio 2)
Maringeologisk information för samhällets havsplanering

25 000 tkr/år från 2020

3. Hållbart samhällsbyggande i hela landet (prio 3)
3.1 Mineralinformationskontoret i Malå 14 400 tkr (-20)

14 400 tkr (-21)
Därefter 12 000 tkr/år

3.2 Digitalt planeringsunderlag för infrastruktur och bostäder 8 500 tkr/år från 2020
3.3 Kust- och strandkarteringsprogram för hållbar samhällsplanering (via Lantmäteriet)
4. Ökat engagemang som huvudman för efterbehandling av förorenade områden 5 000 tkr/år från 2021
Anslag 1:9 Geovetenskaplig forskning
AP.1 Stöd till geovetenskaplig forskning 9 077 tkr/år från 2020
AP.2 Forskning för en hållbar mineralnäring 10 000 tkr/år från 2020
Anslag 1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar Ingen utökning under perioden 2020-22

(kvar på 14 000 tkr/år)

Anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
AP.3 Statligt förorenade områden Ingen utökning (kvar på 70 000 tkr/år)

AP.1 Förorenade sediment 4 000 tkr (-20)
14 000 tkr (-21)
7 000 tkr (-22)

Anslag 1:11 
Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Utökning med 7 000 tkr/år från 2020 
(=totalt 13 000 tkr/år)
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Digitaliseringsstrategin
Lars Kristian Stölen 

Bilaga 5
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Digitaliseringsstrategi
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Syfte

SGU vill med denna digitala strategi visa 
på digitaliseringens möjligheter i 
verksamheten och starta en 
kraftsamling som tydligt för in 
digitaliseringsperspektivet som en 
naturlig del i verksamhets‐utvecklingen
inom myndighetens samtliga 
verksamheter, liksom i den samverkan 
som SGU har.

Digitaliseringsarbetet på SGU syftar på 
att möjliggöra nya arbetssätt för att 
utveckla nya tjänster med användbarhet 
och som ökar tillgängligheteten till vår 
information inom de viktigaste 
samhällsprocesserna.
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”Digitaliseringen anses vara den enskilt 
starkaste förändringsfaktorn i samhället 
fram till år 2025”

Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys 
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Digitalisering är förändrade beteenden samt 
nya tjänster och arbetssätt, drivet av teknisk 
utveckling, som gemensamt förändrar 
samhällen i snabb takt.
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Digitalisering ett paradigmskifte

Digitalisering och öppna data är en 
förutsättning för att skapa innovation i 
en allt mer digital ekonomi. 
Våra geodata kommer att integreras i 
kunskapsbaserade beslutsstödsystem 
inom offentlig sektor, detta kommer att 
ställa nya krav på både våra egna och 
sektorsspecifika systemlösningar.
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Regeringens vision och mål

Regeringens vision är ett hållbart 
digitaliserat Sverige

• ett Sverige där alla i hela landet är en 
del av och har förtroende för det 
digitaliserade samhället

• ett samhälle som digitaliseras för att 
det förenklar vardagen

• med en väl fungerande offentlig 
sektor som har stor tillit från 
befolkningen

Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter

• Digital kompetens
• Digital trygghet
• Digital innovation
• Digital ledning
• Digital infrastruktur
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Digitaliseringens principer
• Digitala möten utgår från 

medborgaren

• Digitalt först

• Hämta informationen vid 
källan

• Digitalt en gång 

• Digital = original

• Öppen

• Tillgänglig
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VART SKA VI?

• Allt som kan bli digitalt, blir digitalt. Allt som kan automatiseras kommer att 
automatiseras.

• Digitalisering handlar om effektivisering. Det omfattar allt från arbetsrutiner på 
kontoret till hela samhällsfunktioner. Det finns egentligen ingen gräns för hur eller 
vad digitaliseringen kan effektivisera. 

• Digitalisering handlar om innovation. Möjligheterna som nu finns för att skapa helt 
nya tjänster och produkter eller transformera befintliga i nya skepnader är 
obegränsade.

• Meningen med digitaliseringen är ju att allt ska bli enklare, men den effekten har vi 
inte riktigt hämtat hem ännu

• Vi måste se tekniken som en möjliggörare, en resurs för att driva digitalisering. Det yttersta 
värdet är resultatet av förändring
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Roadmap ‐ Digitalisering

Digitalisera, samla och 
strukturera data

Kräver: 
‐ Standardiserade
informationsmängder

‐ Utpekade 
informationsägare

‐ God versionshantering
och bra metadata

Digitalisera arbetsflödet

Kräver: 
‐ Standardiserade
effektiva processer

– Tidiga mänskliga
möten med stöd
av digitala verktyg

Möjliggör digital dialog

Kräver:
‐ Juridisk utveckling
och tolkning

‐ Öppna data

‐ Säkra e‐leg

‐ Standardiserade
överföringsformat

Automatisera

Kräver:

‐ Juridisk utveckling

‐ Ändrat mindset
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SGUs digitaliseringsvision

SGU ska vara en av de bästa 
geologiska undersökningarna 
på att använda digitali‐
seringens möjligheter. 
Vi ska samverka och fungera 
effektivt tillsammans med 
andra offentliga organisationer.
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SGUs mål med utgångspunkt i 
regeringens fem delmål
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1. Digital kompetens 

Digital kompetens innebär att våra 
medarbetare ska vara förtrogna med 
digitala verktyg och tjänster och ha förmåga 
att följa med och delta i den digitala 
utvecklingen.
En viktig förutsättning för att SGU ska kunna 
göra en positionsförflyttning för att bättre 
utnyttja digitaliseringens möjligheter är att 
vi har kompetensen att se möjligheterna 
med den digitala revolutionen vi är mitt 
uppe i. 
Vi befinner oss i en värld i snabb digital 
förändring som oundvikligen kommer att 
påverka hur vi arbetar.

Användare av våra data, produkter och 
tjänster kommer att förvänta sig en allt 
högre nivå av digitalisering från oss och 
om inte vi svarar upp mot omvärldens 
behov riskerar vi att ses som irrelevanta. 
Digitalt kompetenta chefer och 
medarbetare krävs därför för att 
digitaliseringens möjligheter ska kunna 
tas till vara. 
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För att göra en positionsförflyttning inom 
digital kompetens krävs att:

Det finns välfungerande former och 
resurser för kompetensförsörjning och 
utveckling av digital kompetens. Det finns 
en utvecklad förmåga till att förändras och 
befinna sig i ständig förändring. 
Alla har en förståelse för vilka krav som 
ställs på oss inom samhällsbyggnads‐
processen och andra processer där vi verkar 
och vad det innebär att vi är en del av en 
större infrastruktur.  
Arbetet bedrivs i första hand agilt och 
iterativt. 
Det finns förutsättningar för effektivt 
teamarbete. 

Utvecklingstid förkortas med kortare projekt 
med tätare leveranser. 

Vi är snabba på att identifiera och realisera 
digitaliseringens möjligheter i våra arbetssätt 
för att kunna möta nya behov.

Våra medarbetare har kunskaperna inom 
informationshantering för alla typer av data 
som SGU samlar in, förvaltar och 
tillhandahåller.
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2. Digital trygghet

Digital trygghet medför att medborgare och 
företag ska känna tillit till och ha förtroende 
för våra data och tjänster samt att de är 
enkla att använda. Detta innebär att:
Våra geodata är sökbara, tillgängliga, 
användbara för vidareutnyttjande, aktivt 
förvaltade och pålitliga.
Geodata ses som en strategisk resurs i 
verksamheten och vi har en väl fungerande 
informationsförsörjning. 
Kvaliteten på våra geodata är väl känd, så att 
den kan användas på ett säkert och 
förutsägbart sätt i samhället.

Det digitala alternativet är det enda alternativet 
där en sådan hantering inte skapar utanförskap 
inom målgrupperna för tjänsten.
Personer med funktionsnedsättning och andra 
grupper med särskilda behov kan använda våra 
tjänster med jämförbar servicenivå som andra 
privatpersoner, då våra digitala tjänster är 
tillgängliga och inkluderande.
Vår administration är enkel då digitalt är 
förstahandsval även i den interna hanteringen, 
medarbetarna har tillgång till ett effektivt digitalt 
stöd i arbetet.
Vi har arbetssätt och verktyg som gör 
användarna delaktiga i analys, utformning, 
kontinuerlig utvärdering och vidareutveckling av 
våra tjänster.
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3. Digital innovation

Digital innovation innebär att vi måste skapa 
förutsättningar för tredje part att utveckla 
nya och bättre lösningar baserat på våra 
geodata och tjänster. Detta innebär att:

Vi utgår från digitala möjligheter för att 
utveckla verksamheten Vår information 
tillgängliggörs som öppna data, i öppna 
format och enligt öppna standarder. Såvida 
inte restriktioner är tillämpliga, t.ex. för 
skydd av personuppgifter, konfidentialitet
eller immaterialrätt. 

Vi tar fram öppna API:er som möjliggör 
skapande av digitala tjänster 

Samverkan med andra ses som ett 
förstahandsval och samverkansmöjligheter 
med andra aktörer söks i ett tidigt skede i 
utvecklingsarbetet 

Vi sparar tid och pengar då vi återanvänder 
lösningar från andra samtidigt som vi delar, 
våra lösningar, koncept, ramverk, 
specifikationer, verktyg och komponenter 
för digital samverkan, med andra.
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4. Digital ledning

Digital ledning pekar på vikten av att vår 
verksamhet effektiviseras, utvecklas och får 
högre kvalitet. Detta innebär att: 
Ledarskapet stödjer och driver 
digitalisering. Vi har förmåga att leda i 
förändring och engagera medarbetarna. 
Digitaliseringen är inget vi blir klara med. Vi 
tar höjd för ändrade förutsättningar till följd 
av samhällsförändringar och teknisk 
utveckling.
Vi har styr‐, arbets‐ och uppföljningsformer 
som stödjer digitalisering i samverkan.
Styrning och organisation bidrar till en miljö 
som stödjer experimenterande och 
digitalisering.  

Våra mål stödjer utveckling av digitala 
tjänster. 

Planering och uppföljning är anpassat för en 
mer flexibel verksamhet. 

Utvecklingsverksamheten präglas av 
förändringsförmåga. 

Arbete i tvärfunktionella team har ökat och 
arbetet med tjänsteutveckling bedrivs 
organisationsöverskridande. 

Det finns tillit till medarbetarnas förmåga.
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5. Digital infrastruktur

Digital infrastruktur (både hård och mjuk) krävs för 
att vi ska kunna leverera data och tjänster effektivt. 
Detta innebär att: 
Vi har möjliggörande teknik för digitalisering som 
gör det enklare både för oss själva och för våra 
användare. 
Genom samverkan och samordning med andra 
myndigheter skapar vi förutsättningar för ökad 
samhällsnytta genom digital transformation.
Vi utgår från befintliga tjänster och utvecklar egna 
tjänster bara om det inte finns tjänster att köpa.
Vi använder standarder i första hand. 
Internationella standarder prioriteras framför 
nationella och officiella standarder prioriteras 
framför inofficiella. Vi deltar aktivt i 
standardiseringsarbete som är relevant utifrån 
våra egna behov.

Vi har plattform och arkitektur som möjliggör snabb 
utvecklingstakt. 

Vi har en flexibel, skalbar och säker IT‐infrastruktur.

Vi har en plattform som gör det lätt att få tillgång till 
rätt information. 

Våra applikationer är en del i ett ekosystem inom 
offentlig sektor. 

Våra säkerhetslösningar möjliggör snabb och 
användardriven utveckling.

Vi automatiserar utifrån användarnas behov, där det 
är lämpligt och möjligt
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5. Digital infrastruktur, forts.

Vi har strömlinjeformade informationsflöden, 
verktyg och system så att användarnyttan för vår 
information maximeras.
Vi säkerställer ordning och reda i den egna 
informationsresursen, d.v.s. att den är 
informationsklassad, har tydligt ägarskap, är 
kvalitetssäkrad samt att bevarandet är säkrat. 
Vi har etablerat ett arbetssätt för att 
kontinuerligt upprätthålla ordning och reda i den 
egna informationsresursen i det längre 
perspektivet.
Vi tar tillvara de utvecklingsmöjligheter som 
Internet of things (IoT), artificiell intelligens (AI), 
förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR) 
och Big Data medför. 
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Digitalisering och samverkan

DIGG

Geodatastrategin 2016 ‐ 2020
Handlingsplan

Digitalt först: smartare samhällsbyggnadsprocess

Regeringsuppdrag grunddata

Regeringsuppdrag effektivt informationsutbyte

Inspire
Digitalt först: smartare miljöinformation

Miljödatastrategi

eSam

EGDI, GeoERA GIP‐P, EPOS?
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Nästa steg: från papper till verkstad

SGUs tidigare strategier inom IT/IS‐området 
har i stor utsträckning blivit dokument i 
ledningssystemet
Digitaliseringsstrategins framgång handlar 
framför allt om att dokumentet följs vilket 
kräver att verksamheterna inom SGU är 
medvetna om strategins innehåll. 
Verksamheterna måste planera för, och 
genomföra, de mål och rekommendationer 
som strategin pekar ut. 
En viktig framgångsfaktor ligger därför i att 
informera om och förankra 
digitaliseringsstrategin samt kontinuerligt 
följa upp efterlevnaden.
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Handlingsplan klar våren 2019

VEM gör VAD, HUR och NÄR? Vad som behöver göras?
Hur ska genomförandet ske?
När kommer vi genomföra aktiviteten?
Hur ska aktiviteten följas upp?

Varför genomför vi en viss aktivitet?

Beskriva möjligheter / Hinder?



Geologi för ett hållbart samhälle

Digitaliseringen innebär en av de största 
samhällsförändringarna någonsin.

Digitalisering och Digital Transformation = 
kulturförändring. Invanda mönster, processer och 
strukturer kommer att utmanas när nya värdekedjor 
skapas. Det finns ingen gräns för hur eller vad 
digitaliseringen kan effektivisera.

Digitaliseringen innebär stora förändringar både i 
myndigheternas sätt att arbeta och i hur de är 
organiserade
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Vem ska äga fastigheter som 
saneras med statliga bidrag?
Helena Kjellson
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Nästa möte
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Insynsrådets nästa möte

Möte i juni
Bokat 4 juni i Uppsala flyttas till Luleå
Insynsrådsmöte kl 09.30‐12.00
Lunch 12.00‐13.00
Mineralforum 13.00‐

Mötet i oktober 
Flyttats sedan tidigare från tisdag 8 
oktober till måndag 14 oktober 
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