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Avsändarens referens

M2020/01705
Miljödepartementet
Naturmiljöenheten

Remissyttrande: Remiss av
Naturvårdsverkets förslag till revideringar
av miljöledningsförordning
Arbetsförmedlingen tillstyrker i stort Naturvårdsverkets förslag.
Myndigheten har dock synpunkter enligt vad som framgår nedan.

Miljöhänsyn i alla steg av inköpsprocessen
Det är bra och logiskt att miljökrav i upphandling föreslås att hanteras
som en egen kategori. Arbetsförmedlingen ser dock behov av ett
förtydligande om vad dokumentation ska innehålla och i vilken omfattning
det är relevant att ställa miljökrav i upphandlingar utifrån ett
livscykelperspektiv. En livcykelansats utgår från den bedömda
miljöpåverkan som en miljöutredning identifierar och bedömer väsentlig. Ett
sådant underlag är en grundläggande del i det systematiska
miljöledningsarbetet och utgör grund för överväganden kring ett behov i
förberedelsefasen för inköp. Det är även logiskt att koppla samman dessa
steg för att redovisa och belysa effektivitet kring resurshushållning och
avfallshantering. Miljöhänsyn i inköpsprocessens steg kan bidra till denna
effektivitet genom tydlighet och stöd i det interna miljöledningssystemets
ansats. Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till justerad uppföljning av det
systematiska miljöarbetet och synliggör effekten av ställda miljökrav i
upphandlingar.

Fokus på direkt miljöpåverkan
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Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till förslaget om en renodling av
miljöledningsförordningen och dess fokus på myndigheternas direkta
miljöpåverkan. I underlaget framgår att i den direkta miljöpåverkan även ska
beaktas dessa delar av myndigheternas uppdrag som utförs av annan part än
med egen personal. Denna del kan komma att utgöra en stor andel av
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Arbetsförmedlingens verksamhet framöver, vilket inledningsvis kan medföra
utmaningar för att bedöma miljöpåverkan och hur det ska följas upp. Det kan
också uppstå risk för dubbelrapportering.
Bemyndigande om föreskriftsrätt till Naturvårdsverket
Arbetsförmedlingen bedömer i stort att förslaget om bemyndigande om
föreskriftsrätt till Naturvårdsverket är bra. Hänsyn bör tas till rapporterande
myndigheters administrativa börda, exempelvis vid insamling av uppgifter
av fastighetsel. Därtill finns en risk för dubbelrapportering i byggnader med
flera hyresgäster. Ett särskilt ansvar bör åligga Naturvårdsverket att i största
möjliga mån genomföra digital och automatiserad inhämtning av fastighetsel
från hyresvärdar.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Lars Lööw
överdirektör
Tsehainesh Tekleab
miljöstrateg
Beslut i ärendet har fattats av överdirektör Lars Lööw. Ärendet har
föredragits av miljöstrateg Tsehainesh Tekleab. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även tillförordnad förvaltningsdirektör
Martin Kruse och stabschef Viktoria Byback deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

