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Yttrande angående Myndigheternas arbete med 

de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet  

 

SMHI har följande svar på Riksantikvarieämbetets frågor: 

 

Fråga 

1. Anser ni att myndighetens arbete och uppdrag kan bidra till uppfyllelsen 

av de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet? 

 

Svar: Nej. 

SMHIs uppdrag och verksamhet är inte primärt inriktade på att uppfylla de 

nya nationella målen för kulturmiljöarbetet.  

 

Dock finns indirekta konsekvenser från SMHIs verksamhet med inverkan på 

målen. Kunskaper om klimatförändringarnas påverkan på landskap och 

bebyggelse skapar möjligheter till planering för långsiktiga åtgårder för 

bevarande och anpassning av kulturmiljöer. 

 

Om ja, svara även på fråga 2-4. Om nej, svara endast på fråga 4. 

 

Fråga 

2. Beskriv vad myndigheten gör för att bidra till att de nya nationella målen 

för kulturmiljöarbetet uppfylls? Nämn vilka befintliga verksamheter och 

styrmedel som är relevanta i detta arbete. 

 

Svar: -- 

Fråga  

3. Beskriv vad myndigheten planerar att göra för att bidra till att de nya 

nationella målen för kulturmiljöarbetet uppfylls? Nämn vilka 

verksamheter och styrmedel som är relevanta i detta arbete. 

 

Svar: -- 
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Fråga 

4. Anser ni att det finna behov av att utveckla myndighetens verksamheter 

och/eller styrmedel för att (ytterligare) kunna bidra till att de nya 

nationella målen uppfylls? Beskriv kortfattat på vilket sätt. 

 

Svar: SMHI anser inte att det finns behov av utveckling av verksamhet eller 

styrmedel för dess uppdrag i denna inriktning. Via befintliga verksamheter 

sker tät dialog och samverkan med andra myndigheter som medför att SMHI 

indirekt bidrar till måluppfyllelsen på ett ändamålsenligt sätt. SMHI anser att 

SMHIs bidrag till måluppfyllelsen även fortsättningsvis sker på motsvarande 

sätt, men ser positivt på att föra dialog med Riksantikvarieämbetet för att se 

om specifika behov av SMHIs tjänster kan finnas. 

 

 

Uppgiftslämnare 

Magnus Rödin 

Telefon: 011-495 87 17 

E-post: magnus.rodin@smhi.se 

 

Övrig kontaktperson för eventuell framtida ytterligare information 

Lena Lindström 

Telefon: 011-495 83 65 

E-post: lena.lindstrom@smhi.se 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som har handlagts av  

Magnus Rödin. 

 

 

 

För SMHI 

 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   
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