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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Yttrande

Datum

2022-05-31
Adress

August Palms Plats 1
Till

Diarienummer

Miljödepartementet

STK-2022-453

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets delredovisning av ett
regeringsuppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken
M2021/02410

Yttrande

Kommunstyrelsen överlämnar miljönämndens yttrande såsom sitt eget, se miljönämndens
yttrande MN-2022-4608.
Ordförande

Sekreterare

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Julia Campbell

Malmö stad
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Miljönämnden
Datum:

Yttrande

Diarienummer:

Kommunstyrelsen

202 2-0 5- 23
MN-2022-4608

Yttrande över remiss från Miljödepartementet om
Naturvårdsverkets delredovisning av ett regeringsuppdrag att
främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken
ST K- 2 0 2 2- 4 5 3

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Regeringen vill ha synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om ändrade tidsperioder för
planer för tillsynsvägledning och för den nationella tillsynsstrategin vilket omfattar
deluppdrag 1 enligt ovan beskrivning. Naturvårdsverket har, efter övervägande, föreslagit att
den nationella tillsynsstrategins längd bör omfatta en period om fyra år samt att
tillsynsvägledningsplanerna bör omfatta en period om två år. Miljönämnden har inget att
erinra mot förslaget men vill samtidigt framföra att arbetsformerna måste kompletteras med
remissrundor där de kommunala cheferna och inte minst de kommunala politikerna får
möjlighet att komma med inspel och synpunkter.
Yttrande

Miljönämnden har inget att erinra mot förslaget att den nationella tillsynsstrategins längd bör
omfatta en period om fyra år samt att tillsynsvägledningsplanerna bör omfatta en period om
två år. Efter att en ny strategi har presenterats behöver kommunen sannolikt anpassa sin
tillsynsplanering för att beakta strategin. Den längre perioden underlättar för kommunen att
anpassa verksamheten och göra nödvändiga omställningar. Det är då också lämpligt att
tillsynsvägledningsplanerna, som inte bör vara lika långa på grund av täta förändringar i
lagstiftningen, synkas med tillsynstrategins periodicitet i form av två tvåårsperioder.
Miljönämnden vill dock kommentera följande skrivning som framgår av delredovisningen:
”Ytterligare en utmaning kopplat till samverkan i regeringsuppdraget är kommunernas delaktighet. Enligt
regeringsuppdraget ska samverkan bland annat ske även med dem. Kommunerna är mycket viktiga
samverkansparter vars delaktighet behövs i uppdraget. Vi har genom Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) fått information om att kommunerna i dagsläget är tveksamma till att avsätta personalresurser i
regeringsuppdraget.”
Miljönämnden vill klargöra att viljan att avsätta personalresurser finns men det förutsätter att
arbetsformerna utvecklas så att deltagandet kan få en faktisk påverkan. De kommunala
tjänstepersonerna som deltar i arbetet har mandat att bidra med sin kompetens men har inte
någon formell rätt att företräda kommunen i olika ställningstagande som måste göras under
arbetets gång. Arbetsformerna måste således kompletteras med remissrundor där de
kommunala cheferna och inte minst de kommunala politikerna får möjlighet att komma med
inspel och synpunkter.
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Daniel Kjellqvist, stadsjurist, enhet för kansli och juridik, har deltagit i utarbetandet av
yttrandet.

Ordförande

Nämndsekreterare

Simon Chrisander

Emelie Andersson

