Miljöseminarium
Lokalt miljöarbete
- historiskt perspektiv och framtidsvision
Tisdagen 29 oktober kl. 19, ABF Lund
Föredrag om lokalt miljöarbete av Högni Hansson fd miljöchef
under 38 år i Landskrona och numera kursansvarig för miljöinspektörsutbildning vid Lunds universitet.
Högni kommer att reflektera kring det lokala miljöarbetets utveckling i Landskrona. Detta
utifrån en kommun som haft en betydande andel av tung och miljöfarlig industri. Historiskt
med stora tidningsrubriker som staden med stora utsläpp av bly från återvinningsföretag,
stora utsläpp lösningsmedel från stadens alla tryckerier och kemiföretag samt återvinningsföretag som åtalas för brott mot miljölagstiftningen. Konflikten mellan sysselsättning och miljö
blir tydlig när kommunen drabbas av den dittills största arbetsnedläggningen i Sverige och
som utvecklas snabbt till en allvarlig politisk konflikt. Med denna bakgrund kommer Högni att
berätta om några de utvecklingsprojekt som bedrivits. Sveriges första forskningsprojekt kring
förebyggande miljöskydd genomfördes i Landskrona med syfte att lösa miljöproblem genom
att åtgärda vid källan i stället för kostbara tekniklösningar som bara löser symtom. Projekt
som blev världsvitt omskrivet. Symbiosprojekt har genomförts med företag där en
biprodukt/avfall kan användas som insatsvara för annan verksamhet. I det kommunala
miljöarbetet har det utvecklats olika samarbetsprojekt med företag bland annat kring de
kommunala miljömålen och projekt med syfte att reducera energiförbrukningen. Erfarenheter
från kommunens miljöarbete har varit att miljöansvariga i företag ofta är isolerade i sina
yrkesroller och att kommunen gör en insats för att överbrygga och skapa miljökontakter.
Framtidsvision som kommer att beröras är behovet av att stärka den lokala miljömyndigheten
med en organisationsform som är mer fristående med bättre förutsättningar än dagens
organisationsform. De mest centrala framtidsfrågorna enligt Högni är kemikaliehanteringen
och klimatfrågan. Detta kommer att illustreras med olika exempel på vad som kan förbättras
och vilket fokus som är viktigt.
I anslutning till föredraget diskuterar vi frågeställningar kring det lokala miljöarbetet och hur
det kan utvecklas utifrån erfarenheter från ett långvarigt miljöarbete i Landskrona.
Seminariet hålls i ABF:s lokal, adress Kiliansgatan 9, Lund.
Seminariet är öppet för alla med ett intresse av aktuella miljöfrågor och som vill diskutera
lokalt miljöarbete. Antalet platser är begränsat så kom i god tid, först till kvarn får plats.
Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i samarbete med ABF i Lund
Seminariet ingår i en serie miljöseminarier under hösten 2019

