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Sammanfattning

Försäkringskassan stödjer remissens förslag om en tydligare strategisk ansats för att stärka
miljöledningsarbetet i staten. Försäkringskassan ser också positivt på att förslagen syftar till
att skapa tydlighet kring vad som menas med integrering av miljöledningsarbetet i
myndigheten. Det är också positivt att uppföljningen föreslås återspegla innehållet i
förordningen på ett tydligare sätt än tidigare.
Försäkringskassan bedömer att det kommer att krävas mer resurser i myndigheten för att
hantera kraven på livscykelperspektiv i miljöutredning och upphandling, för att vidareutveckla
arbetet med att inkludera miljöhänsyn i inköpsprocessen samt för att anpassa
miljöledningsarbetet till ordinarie styrmodeller och hantera kommande förändringar i
rapporteringen.
Försäkringskassan anser att det finns begrepp i förordningen som behöver ensas, förtydligas
och användas konsekvent. Det gäller exempelvis begrepp i 4 §, 15 § och 15 a §. Beroende
på vad som avses med de olika begreppen, kan det komma att krävas mer resurser för att
hantera och följa upp dessa.
Försäkringskassan anser att frågeställningarna i den kommande rapporteringen bör
renodlas, förtydligas och fokusera på att fånga effekterna av miljöledningsarbetet på ett
tydligare sätt än i förslagen i remissen. Försäkringskassan anser också att myndigheterna
som berörs av förordningen bör ges möjlighet att lämna synpunkter på de kommande
förslagen till förändrad rapportering.

Avsnitt 4.1.1 Bemyndigande om föreskriftsrätt till
Naturvårdsverket m.m.

Försäkringskassan anser att myndigheterna som berörs av förordningen bör ges möjlighet
att lämna synpunkter på förslagen till förändrad rapportering som Naturvårdsverket tar fram
utifrån de beslutade kraven i förordningen (20 §).

Avsnitt 4.1.3 Nytt uppdrag för vägledande myndigheter

Försäkringskassan anser att det bör tydliggöras vilket ansvar de vägledande myndigheterna
har, i relation till Naturvårdsverkets övergripande ansvar. Hur denna reglering av uppdrag
och ansvar ska gå till har Försäkringskassan ingen synpunkt på.
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Avsnitt 4.2.6 Förtydliganden av förordningen i förhållande till
ISO-standard 14001:2015

Försäkringskassan bedömer att det kommer krävas mer resurser inom myndigheten för att
hantera livscykelperspektivet kopplat till såväl bedömning av miljöpåverkan i samband med
miljöutredningen som i upphandlingar (4 § och 13 §).

Avsnitt 4.3.4 Ökade krav på miljöanpassning och
utsläppsminskning

Försäkringskassan anser att de beteendeförändringar som nämns i 15 § gäller
miljöledningsarbetet i stort, och att det därför bör övervägas om det istället ska regleras på
en mer central plats i förordningen, exempelvis i 14 §.

Avsnitt 4.4.5 Förändringar i formuläret

Eftersom det kommande rapporteringsformuläret inte är fullständigt utformat i remissen (t.ex.
när det gäller vad som kommer att vara flervalsfrågor eller fritextsvar), anser
Försäkringskassan att det är svårt att ta ställning till föreslagna förändringar. Därför är det
viktigt att myndigheterna får möjlighet att lämna synpunkter innan det framtida formuläret
(rapporteringskraven) lanseras. Vidare är det viktigt att de nya frågorna inte genererar ett
omfattande merarbete (resurser) i förhållande till nuvarande rapportering.
Några generella medskick kopplat till det framtida formuläret:
- Att frågeställningarna i möjligaste mån och där det är relevant fångar effekterna av
miljöledningsarbetet, snarare än att en viss insats genomförts.
- Att det så tydligt som möjligt framgår vad som ska redovisas, för att undvika
tolkningsutrymme; exempelvis hur alternativen ser ut och hur bedömningar av t.ex. ”i
vilken omfattning”, ”i vilken grad” och ”hur komplett statistiken är” ska göras
- Att renodla och tydliggöra frågeställningar (t.ex. så att inte flera frågor ställs i samma
fråga)

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lena Sandh i närvaro av
verksamhetsområdeschef Göran Strömberg och hållbarhetssamordnare Christine Djurberg,
den senare som föredragande.
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