
Kort introduktionsfilm om SMHI 

https://youtu.be/xbqy8t0PD_w


Ett hållbart samhälle  

i en värld i förändring,  

tack vare vår kunskap om   

väder, vatten och klimat. 

Visionen – Vad vill vi? 



Kunskap för global nytta 

 FNs klimatpanel IPCC 

 Europeiskt samarbete 

 Internationellt bistånd 



Klimatet igår, idag 

och imorgon 

 Långa tidsserier 

 Analyser och statistik 

 Scenarier – global och 

regional skala 



The Global Risks Landscape 2019 

Källa: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018–2019 



 Berör hela samhället 

 Innebär utmaningar och möjligheter 

 Kan vara direkta eller indirekta och påverkas av 

konsekvenser i omvärlden  

Konsekvenser av 

klimatförändringar 



Vad är klimatanpassning? 

 Åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens 

klimat  

 Ett nödvändigt komplement till arbetet med att minska utsläppen 

 Behöver göras i hela samhället 

 



Regeringens mål för 

klimatanpassning 

Utveckla ett långsiktigt hållbart och robust 

samhälle som aktivt möter 

klimatförändringarna genom att minska 

sårbarheter och ta tillvara möjligheter.  



Kommunernas ansvar 
 Plan- och bygglagen tar upp klimatanpassning i översiktplaner, 

detaljplaner och bygglov.  

 Genom vattentjänsterlagen finns en skyldighet för kommunen att 

vid behov ordna vattenförsörjning eller avlopp. 

 Kommunerna äger ofta fastigheter och har ansvar för att skydda 

sin egendom. 

 I miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen är det 

relevant att väga in hur klimatförändringar kan leda fram till risker 

för den enskilda verksamheten och därmed vilka miljöeffekter 

som kan förväntas av dessa risker och hur sådana miljöeffekter 

kan förebyggas, hindras eller motverkas.   

 Kommunen ska varje mandatperiod sammanställa risk- och 

sårbarhetsanalyser och fastställa en plan för hur extraordinära 

händelser ska hanteras. Sådana analyser behöver beakta 

konsekvenserna av klimatförändringarna. 
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Förordning (2018-1428) om myndigheters 

klimatanpassningsarbete 

 

1§    Denna förordning gäller för 

 
 Affärsverket svenska kraftnät 

 Boverket 

 Elsäkerhetsverket 

 Finansinspektionen 

 Folkhälsomyndigheten 

 Fortifikationsverket 

 Försvarsmakten 

 Havs- och vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Lantmäteriet 

 Livsmedelsverket  

 Länsstyrelserna 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Naturvårdsverket 

 Post- och telestyrelsen 

 Riksantikvarieämbetet 

 Sametinget 

 

 

 Sjöfartsverket 

 Skogsstyrelsen 

 Socialstyrelsen 

 Statens energimyndighet 

 Statens Fastighetsverk 

 Statens geotekniska institut 

 Statens jordbruksverk 

 Statens veterinärmedicinska anstalt 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete 

 Sveriges geologiska undersökning 

 Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 

 Tillväxtverket 

 Trafikverket 

 Transportstyrelsen 

 Verket för innovationssystem 

 



Utdrag ur Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete  

4 § En myndighet som anges i 1 § ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sitt uppdrag 

initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning (...)  

5 § En länsstyrelse ska, utöver kraven i 4 §, inom ramen för sitt uppdrag att samordna det 

regionala arbetet med klimatanpassning också 

1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete, 

2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna (…) 

6 § Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på 

myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys. 

10 § Myndigheten ska  

1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 § 

2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå 

myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och  

3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart 

femte år.   

12 §  Myndigheten ska årligen redovisa arbetet med klimatanpassning på det sätt som SMHI 

bestämmer. 

14 §  SMHI ska ansvara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna 

förordning. 

 

 

 

 

 

 



Utpekade myndigheters 

ansvar 

 Boverket har i uppdrag av regeringen att samordna det 

nationella klimatanpassningsarbetet för den bebyggda miljön.   

 MSB är nationell kontaktpunkt för Sendairamverket som syftar till 

att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor 

och katastrofer. 

 SMHI har på uppdrag av regeringen inrättat ett 

kunskapscentrum för klimatanpassning och ett sekretariat som 

ska bistå Nationella expertrådet för klimatanpassning. 
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• Etablerat på SMHI 2012 på uppdrag av regeringen 

• Tillhandahåller beslutsunderlag 

• Seminarier, föreläsningar och kurser 

• Samlar in, bearbetar och publicerar kunskap, omvärldsbevakar 

• Expertstöd till Regeringskansliet 

• Fördelar medel till andra myndigheter för projekt och verktyg 

• Samordnar SMHIs arbete med anledning av förordning om 

myndigheters klimatanpassningsarbete  

• Driver Myndighetsnätverket för klimatanpassning 

• Driver klimatanpassning.se  

Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning 

Ett stöd för det nationella arbetet 



Vi som jobbar med Kunskapscentrum 
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Femårig policycykel 


