Miljödepartementet

Regeringsbeslut
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2014-07-10

M2014/1678/Kl

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska
instituts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20,
bet. 2013/14:MJU, rskr. 2013/14:122).

Ändringen gäller höjning av låneramen.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan
angivna anslag.
VERKSAMHET
1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1
Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla
beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en
träffsäkerhet på minst 80 procent.
Återrapportering
Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas.
Metoden för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas. Åtgärder ska
föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.
Mål 2
SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Tegelbacken 2

Telefax
08-24 16 29

E-Post
m.registrator@regeringskansliet.se

Återrapportering
Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas. Metoden för beräkning av
träffsäkerhet ska redovisas.
Mål 3
Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem
avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i
prognosverksamheten.
Återrapportering
SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till
institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.
Övrig återrapportering
1. SMHI ska redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för
kunskapscentrum för klimatanpassning.
2. SMHI ska senast den 30 januari 2015 till Regeringskansliet
(Miljödepartementet) redovisa hur institutet i sitt arbete under 2014 har
främjat ökande efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och
miljöinnovationer.
3. SMHI ska återrapportera hur myndigheten, i samarbete med
Naturvårdsverket och andra berörda, på ett lättillgängligt sätt till en
bredare allmänhet fört ut budskapen i delrapporterna och
syntesrapporten från FN:s klimatspanels (IPCC) femte syntesrapport
(AR5).
4. SMHI ska redovisa hur myndigheten har följt upp de för
myndigheten relevanta slutsatser och rekommendationer som antogs vid
det arktiska miljöministermötet i februari 2013 samt vid Arktiska rådets
utrikesministermöte i maj 2013.
5. SMHI ska återrapportera hur myndighetens verksamhet har bidragit
till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt prop. 2005/06:155
har uppnåtts. Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov
som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka
åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har
identifierat sådana utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa när
i tiden satsningarna i så fall ska genomföras.
6. SMHI ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna
lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
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-den 16 januari,
-den 21 februari,
-den 5 maj,
-den 28 juli, och
- den 27 oktober 2014.
3

Uppdrag

1. Underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur

Del 1: SMHI ska redovisa hur nya tekniska möjligheter inom
verksamhetsområdet och möjligheter till samarbete med grannländernas
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter har
bidragit till ökad träffsäkerhet i prognosverksamheten och bättre
beredskap i samhället för att hantera extrema väderhändelser med
betydande konsekvenser för samhällets funktioner som lokala skyfall,
stormar etc.
Del 2: SMHI ska redovisa vilka eventuella kostnader och
kostnadsbesparingar som skulle kunna uppkomma under de närmaste
åren som är kopplat till de möjligheter som redovisas i del 1.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 31 mars 2014.
2. Vägledning för användande av klimatscenarier

SMHI ska, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram
en vägledning för användandet av klimatscenarier. Vägledningen ska
underlätta olika aktörers klimatanpassningsarbete genom att göra det
tydligt hur klimatscenarier kan användas i olika situationer relevanta för
samhällsområden där klimatanpassning är nödvändig. Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 12
december 2014.
3. Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SMHI ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa
myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken
trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken
verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som
tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa
om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med
anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska
redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka
tillgängligheten till myndighetens handlingar. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014.
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4. Forsknings- och undersökningsfartyg

SMHI ska gemensamt med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) svara
för att en förprojektering görs för ett nytt forsknings- och
undersökningsfartyg. SLU ska vara sammanhållande och huvudansvarig
för arbetet. I uppdraget ingår att svara för att underlag för
genomförandet av en upphandling av ett nytt forsknings- och
undersökningsfartyg tas fram och att en kommande upphandling, så
långt det är möjligt, förbereds. Övriga berörda myndigheter, inklusive
berörda universitet och högskolor, ska ges möjlighet att lämna
synpunkter. Myndigheterna ska inom ramen för projektet, så långt
möjligt förbereda en kommande upphandling av ett nytt forsknings- och
undersökningsfartyg. SLU:s externa kostnader faktureras Formas med
högst 6 000 000 kronor. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet
(Landsbygdsdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast
till den 15 augusti 2014.

FINANSIERING
4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut

ap.1

218 136

SMHI (ram)

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

218 136

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Anslag/ap

Anslagskredit

Anslagsbehållning
som disponeras
2014

Indrag av
anslagsbelopp

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.1

6 544

3%

0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)
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Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

100 000
11 500

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i
Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt
följande tabell:
Utbetalningsdatum

Belopp

2014-01-25

18 178

2014-02-25

18 178

2014-03-25

18 178

2014-04-25

18 178

2014-05-25

18 178

2014-06-25

18 178

2014-07-25

18 178

2014-08-25

18 178

2014-09-25

18 178

2014-10-25

18 178

2014-11-25

18 178

2014-12-25

18 178

Summa

218 136

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska
och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1

SMHI
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Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna
disponeras

Verksamhet

+/t.o.m.
2012

+/- 2013

Int.
2014

Kost.
2014

+/- 2014

Ack. +/utgå.
2014

Affärsverksamhet
Varav tjänsteexport

1 668

-1 000

58 000

58 000

0

668

Avgiftsbelagd verksamhet

12 543

-1 200

155 000

154 000

1 000

12 343

Summa

14 211

-2 200

213 000

212 000

1 000

13 011

-55

0

72 000

72 000

0

-55

Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet
Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Lena Ek
Harald Perby

Kopia till
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
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