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Remissyttrande över betänkandet En

klimatanpassad miljöbalk för samtiden och
framtiden (SOU 2021: 21)
Ert dnr M2021/ 00830
Domstol sverket har gr anskat betänkandet En klimatanpassad mil jöbalk för
samt iden och fr amt iden (SOU 2021:21) mot bakgrund av den verksamhet
som bedri vs av m yndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. uti från hur
för slaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomi sk t, or gani satori skt och
utbildningsmässigt. Granskningen har även om fattat hur för slaget kan
påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generell t.
När det gäller konsekvenserna för Sveriges Domstolar anges i betänkandet
att M ark- och mil jödomstolarna sammantaget kan behöva en allmän resur sför stärkning motsvar ande två årsarbetskr after från 2023 (s. 269).
Domstol sverket har svårt att bedöma var för en sådan resur sför stärkning
anses behövas då detta inte utvecklas närmar e i utredningen. Resur sbehovet
synes var a kopplat till fortbildning och om så är fallet ställer sig
Domstol sverket frågande till om det är M ark- och mil jödomstolarna som ska
till för as en för stärkning motsvar ande två årsarbetskr after. Domstolarnas
utbildningsverksamhet hanter as inom r amen för Domstolsakademin som
sorter ar under Sveriges Domstolar. H andlar det om fortbildning så tor de det
således var a anslaget till Sveriges Domstolar som ska för stärkas
motsvar ande två årsarbetskr after. Vi dare ställer si g Domstolsverket frågande
till vad som avses med två årsarbetskr after ( jämför domare/ handläggare).
Utöver nämnda synpunk ter har Domstol sverket inte något att invända mot
för slaget.

Detta yttr ande har beslutats av enhetschefen Sar a Leyde. För edr agande har
vari t juri sten Sar ah Ossowski Tibell.
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