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Yttrande över regeringens skrivelse ”Policyramverk för 

det svenska utvecklingssamarbetet” 

 

SMHI har tagit del av rubricerande remisshandlingar. SMHI ser positivt på regeringens 

holistiska synsätt på utvecklingssamarbetet och välkomnar speciellt den tydliga kopplingen 

mellan Policyramverket, PGU och Agenda 2030. SMHI ser också mycket positivt på 

regeringens tydlighet vad gäller offentliga institutioners roll för en ekonomisk, social och 

miljömässig hållbar utveckling på såväl lokal som nationell nivå. 

 

SMHI har följande synpunkter. 

 

Avsnittet ”Utvecklingssamarbetets tematiska inriktning”:  

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av 
naturresurser 

SMHI anser att som central utgångspunkt för miljö- och klimatinriktningen, bör Sverige ta på 

sig en ledande roll i uppbyggnaden av utvecklingsländers klimat- och vattenstatistik. En 

förutsättning för att skapa klimatresilienta samhällen, är att aktörer på samhällets alla nivåer har 

tillgång till vetenskapligt grundad klimat- och vatteninformation. Hydrologiskt och 

meteorologiskt ansvariga myndigheter i utvecklingsländer är påfallande ofta institutioner med 

svag infrastruktur. Avsaknaden av anpassade och effektiva klimat- och varningstjänster för 

naturkatastrofer är påtaglig.  

Sverige har en unik internationell position genom sin konstruktion av ett gemensamt 

meteorologiskt och hydrologiskt nationellt institut. Härigenom har Sverige utvecklat en ledande 

roll internationellt, med exempelvis effektiva gränsöverskridande varningstjänster för 

översvämningar på Europanivå, samt nedskalad regional klimat- och vatteninformation i 

enlighet med IPCC. Erfarenheter som är av stor betydelse för det internationella 

utvecklingssamarbetet. 

mailto:ud.policyramverket@gov.se


  2 (2) 

 

Mål i Agenda 2030 relaterade till miljö, klimat och hållbart nyttjande av 
naturresurser 

Såväl SDG mål 6 som SDG mål 11 har tydliga kopplingar till ovanstående tematiska inriktning, 

varför SMHI anser att ordalydelsen ”Till stor del berörs även mål 6 om vatten och mål 11 om 

hållbara städer” bör ersättas med: att såväl mål 6 som mål 11 ingår i den inledande 

uppräkningen av mål med tydliga miljö- och klimatkopplingar, i samma stycke. 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål i Agenda 2030 relaterade till fredliga och inkluderande samhällen 

SMHI anser att det dessutom finns en tydlig koppling mellan fredliga och inkluderande 

samhällen och SDG mål 13 om klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Jämlik hälsa 

Mål i Agenda 2030 relaterade till fredliga och inkluderande samhällen 

SMHI anser att det dessutom finns en tydlig koppling mellan Jämlik hälsa och SDG mål 13 om 

klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 

 

Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som beretts av Eleonor Marmefelt. 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen. 
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