
Hälsofrämjande 

samhällsplanering  

Ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen, 

Miljösamverkan Skåne och Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund

Välkomna!



Exempel på vad som pågår

• HÄMI – Miljöhälsorapportering 

- senaste rapporten Barn, miljö och hälsa

- NMHE – 15 ny rapport 2017

• Giftfri miljö – Region Skåne, Miljösamverkan Skåne

• Strukturbild för Skåne – social hållbarhet i fysisk 

planering

• Skånes Luftvårdsförbund

• Barnkonventionen – Barnrättsnätverk 



Diskussionsfrågor 

1. Miljö och hälsa integrerat i styrande 

dokument – ex Helsingborgs 

livskvalitetsprogram.

Finns andra exempel?

Fördelar – Nackdelar?

Översiktsplaner? 



Diskussionsfrågor 

2. Målkonflikter

Det kan uppstå målkonflikter mellan planering och 

genomförande i den fysiska miljön och med sociala

konsekvenser, t ex hälsa. 

Hur kan man arbeta för att identifiera och hantera

dessa målkonflikter på bästa sätt?



Diskussionsfrågor 

3. Hur kan vi förbättra samverkan mellan de olika 

aktörerna för att bättre beskriva hälsokonsekvenser av 

planeringsunderlagen? 

Region Skåne (RU, AMM m fl), Länsstyrelsen, högskolor och 

universitet och kommunerna



Exempel på konsekvenser
Buller, NVV rapport Kartläggning av antalet överexponerade för buller: 

Antalet utsatta för vägtrafikbuller över 55 dB(A) Leq beräknas till ca 1,64 miljoner för år 2011… Den 

samhällsekonomiska kostnaden till följd av antalet bullerutsatta > 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå (Leq) 

från vägtrafik, beräknas till 16,1 miljarder kronor år 2011.

…Om man skulle beakta samhällsekonomisk kostnad till följd av förhöjda inomhusnivåer så skulle 

kostnaderna bli ännu högre.

Miljömålsberedningen: 

Av utredningen framgår att antalet dödsfall till följd av luftföroreningarna i Sverige är 5 500 varav 2 500 

från lokal källor inom landet, och att den samhällsekonomiska kostnaden beräknas till 30 – 42 

miljarder kronor årligen.



Exempel på konsekvenser
Ur rapporten Barn, Miljö och hälsa 

Förhållanden tidigt i livet har stor betydelse för individens hälsa som vuxen. Men alla har inte 

samma förutsättningar. Det är oetiskt att inte motverka en socialt ojämlikt fördelad ohälsa om 

man känner till vad som orsaker denna och vet hur man på ett rimligt sätt skulle kunna ändra 

på detta. 

 

 – enkätundersökning om förskolegården upplevdes som barnvänlig -  

”Vid mer än var fjärde förskola valde den ansvarige chefen att inte beskriva gården som 

barnvänlig” 

 

Mellan 2003 och 2011 har det skett en tydlig ökning av barn med astmadiagnos eller besvär 

från nedre luftvägarna som hindrar dagliga aktiviteter. Ungefär en av tio av 4- och 12-åringar 

(…) har astmadiagnos. 



Exempel på konsekvenser

Ny FN-rapport (8 juni 2016): Poor air quality and climate change are the two greatest 

threats to human health in the pan-European region – says new UN report.  

Poor air quality, climate change, unhealthy lifestyles and the disconnection between people 

and the environment are increasingly affecting human health in the region, finds the latest 

Global Environment Outlook (GEO-6) assessment for the pan-European region, prepared by 

UNEP and UNECE with support from the European Environment Agency (EEA). 

- Over 500,000 premature deaths in the region were attributable to outdoor air quality 

and 100,000 to indoor air quality in 2012. 

- Climate change is one of the largest threats to human and ecosystem health and to 

achieving sustainable development in the pan-European region. 

 

 

 

 

 

 


