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Yttrande över remiss – Förslagen till regeringen i 

Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: 

NV-02027-15 
 

SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter.  

 

SMHI stödjer de två förslagen till regeringen inom programområde  

Staten går före om etappmål för statliga myndigheter att minska utsläppen av 

koldioxid från tjänsteresor samt Ett beställarnätverk för tjänsteresor.  

 

SMHI vill framhålla att det är viktigt att statliga myndigheter arbetar aktivt 

med klimatanpassning, till exempel med hjälp av offentlig upphandling. Ett 

sådant uppdrag ges till myndigheterna i Förordning (2018:1428) om 

myndigheters klimatanpassningsarbete. Dessutom har Upphandlings-

myndigheten under 2021 och 2022 i uppdrag att stödja myndigheter i arbetet 

att ta hänsyn till klimatanpassning i sina upphandlingar, i syfte att offentlig 

upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att bidra till att 

utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter 

klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. 

Incitament till att inkludera aspekter av klimatanpassning i den offentliga 

upphandlingen skulle med fördel kunna integreras i Miljömålsrådets förslag till 

regeringen, inom området Staten går före.  

 

Vidare anser SMHI att en god förståelse för klimatförändringens effekter och 

effektivt klimatanpassningsarbete är en förutsättning för att många av Sveriges 

miljömål ska kunna nås. Effekterna av ett förändrat klimat påverkar redan 

möjligheterna att nå flera av miljökvalitetsmålen, såsom en Storslagen 

fjällmiljö, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt jordbrukslandskap, Hav i 

balans samt levande kust och skärgård, Begränsad klimatpåverkan samt 

Myllrande våtmarker.  
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Införande av grön infrastruktur kan, om rätt utfört, vara effektivt för stärkt 

klimatanpassning. Förslagen till regeringen inom detta programområde kan 

därför med fördel förstärkas med aktiva åtgärder för stärkt klimatanpassning, 

istället för att enbart nämna detta som en positiv bieffekt.  

Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende som beretts av  

Åsa Sjöström med stöd av Elin Fridahl. Avdelningschef  

Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen. 

 

För SMHI 

 

 

 

Håkan Wirtén       

Generaldirektör   

  


