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Miljö och Hälsoskyddsförbundet bildades 

för att binda samman hälsovårdsarbetet 

inom dåvarande Malmöhus län

Styrelsen började 2010 att arbeta med 

att ändra stadgarna som var från 1946

Nya stadgar antogs av årsstämman den 

21 mars 2013



Förbundet har som ändamål för sin 

verksamhet att främja det skånska 

miljöarbetet

• en god livsmiljö hos befolkningen, 

bestående i en god yttre och inre miljö

• ett gott hälsoskydd och en god 

livsmedelskvalitet.



Förbundet ska förverkliga sitt ändamål 

genom:

• att anordna konferenser, kurser, 

seminarier och studieresor samt 

andra informationsinsatser

• att samarbeta med företag och 

enskilda som har intresse av 

verksamheten



Medlem i förbundet kan vara: 

• kommunal eller annan offentlig instans vars 

verksamhet är förenlig med förbundets 

ändamål

• enskild organisation eller företag eller 

enskilda personer, som praktiskt, 

organisatoriskt eller vetenskapligt är 

verksamma inom det skånska miljöarbetet



Landskrona kommun

Lund kommun

Malmö stad

Sjöbo kommun

Svedala kommun

Söderåsens miljöförbund

Ängelholm kommun

Kommunförbundet Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Burlövs kommun

Båstads kommun

Eslövs kommun

Helsingborgs stad

Hässleholms kommun

Höganäs kommun

Hörby kommun

Höörs kommun

Styrelsen representeras av:



Förbundets ekonomi baseras på 

medlemsavgifter

Finansieringen av temadagar och 

studieresor sker i första hand genom 

deltagaravgifter

Temadagar och studieresor är öppna för 

alla i Skåne som är intresserade av 

ämnesområdet



Temadagar 

anordnade av 

Skånes Miljö- och 

hälsoskyddsförbund



• 2010 – Vattenskydd /

Energisnålt och miljövänligt byggande

• 2011 – Miljöarbete i Skåne och dess 

aktörer / Risker med restsubstanser 

av kemikalier och läkemedel från       

kommunalt avloppsslam till 

dricksvatten och livsmedel via 

åkermarken



• 2012 – Avfall med fokus på 

hushållsavfall och avfallssortering / 

Samspelet mellan  miljöbalken och 

plan-bygglagen

• 2013 – Solenergi (solceller och 

solfångare) samt  biogas /

Vätgas och bränsleceller – framtidens 

miljövänliga teknik är redan här!



• 2014 – Fokus vatten / Hälsoskydd och 

gifter

• 2015 – Utbildning för ny- och omvalda 

i miljö-och hälsoskyddsnämnder / 

Genförändring, möjlighet eller 

problem?



• 2016 – Vattenförvaltning och 

åtgärdsprogrammet – Vad är 

kommunernas uppdrag?



Studieresor 

anordnade av 

Skånes Miljö- och 

hälsoskyddsförbund



• 2010 Skåne - BT Kemi Teckomatorp, 

Scandinavian Silver Eel och NSR 

Helsingborg, Kristianstads Vattenrike, Scan 

Kristianstad, Ringsjön

• 2011 Skåne/Blekinge - Energisnålt och 

miljövänligt byggande: plusenergihus Villa 

Åkarp, Emiliaskolan Häljarp, passivhus 

Glumslöv (grupphusområde) och Åhus, 

Naturum Ronneby Brunnspark



• 2012 Tyskland - Stralsundsavfallsbolag, 

Greifswalds avfallsbolag, Greifsvalds

universitet, Max Planckinstitutet/ 

fusionsreaktor, energiförsörjning

• 2013 Danmark - Europeiska Miljöbyrån 

EEA Köpenhamn, Samsø Energi 

Energiakademiet info med besök på 

halmeldat fjärrvärmeverk, vindkraftverk och 

fjärrvärmeverk med mix av sol och flis



• 2015 Belgien – Huvudfokus på 

miljörelaterade frågor, Europeiska 

Kommissionen och Europeiska Parlamentet 

samt Nordic House och Sveriges ständiga 

representation i Bryssel.

• 2016 Danmark - Klimakvarteren 

Köpenhamn och Allerød kommun



Framtidens 

miljöpolitik

Daniel Svensson (M) 
Ordförande 

Miljötillsynsnämnden 

Höganäs kommun



Omvärldsanalys

Beslut om att halvera CO2 utsläpp till 

2050.

Stor tillgång till grönt kapital

Antal gröna fonder ökar markant

Låga räntor

Obefintlig inflation

Inga större krig i Europa på 70 år

Äldre stora 

energiproduktionsanläggningar fasas 

ut till förmån för lokalproducerad 

energi

7 miljarder SEK i årliga lönsamma besparingar 

som ej åtgärdas

Svårt med jobbmatchning

Lärare börjar ställa krav på arbetsmiljön

Svårt att attrahera yngre till teknikyrken

Noll annonser om energieffektivisering på 

Tendsign

Lag om komponentavskrivning (2014)

LCC i LOU (2017) 

Generationsväxling i fastighetssektorn

Kraftigt ökande kostnader för socialförv. & skola

Stora underhållsberg pga dåligt förvaltande 

byggnader och anläggningar

Världen Sverige



Framtidens krav på/från politiker
Politiker måste koppla ihop ekonomi och miljö

Krav på transparens kommer att öka – krav på 

bättre redovisning

Nya företag kommer att behöva utvecklas för att 

täcka upp för de behov som finns

Tydliga krav på att frångå lägsta pris och eftersträva 

lägsta livscykelkostnad

Sverige behöver göra betydligt bättre 

omvärldsanalyser för att finna smarta lösningar

Lyckade exempel behöver spridas betydligt 

effektivare så att man kan vidareutveckla projekten

Politiker måste tänka betydligt mer storskaligt
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