 21-22 JANUARI 2020

REGIONAL KUSTSAMVERKAN
Inbjudan till stormöte med workshop och
inspirationsföreläsningar i Malmö
Regional kustsamverkan Skåne / Halland har funnits i drygt
ett år och nu är det dags att lyfta arbetet ytterligare.
Under två halvdagar, från lunch till lunch, träffas vi i
Malmö för att tillsammans bli uppdaterade om det senaste
årets arbete i de tematiska projektgrupperna samt för att
utveckla och förbättra samverkan.
Första dagen fokuserar vi på arbetet i projektgrupperna,
hur detta kan utvecklas, vilka behov som har identifierats
och om vi kan hitta nya infallsvinklar. Genom föredrag och
workshop arbetar vi tillsammans för att utveckla och driva
samverkan framåt.
SGI har fått ett regeringsuppdrag att tillsammans med MSB
peka ut särskilda riskområden när det kommer till ras,
skred, erosion och översvämning. Under dag 2 kommer vi
att få mer information om detta uppdrag.
Med en inspirationsföreläsning och sammanfattande
diskussioner av dag 1 hoppas vi kunna leverera resultat som
kan bidra i arbetet med att ta fram konkreta förslag på
förändringar och förbättringar från regional kustsamverkan.
Anmäl dig och hjälp oss att bidra till att lyfta Skånes och
Hallands särskilt utsatta läge när det kommer till stigande
havsnivåer och effekterna av det!
VARMT VÄLKOMNA!

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp: Kustkommuner i
Skåne, Halland, regionala och
statliga myndigheter, läroverk,
intresse- och
branschorganisationer samt
övriga intresserade aktörer i mån
av plats.
Tid: kl. 13.00 den 21 januari till kl.
13.30 den 22 januari 2020
Plats: Sankt Gertrud, Östergatan
7B, Malmö
Avgift: Workshopen är
kostnadsfri. Det ingår måltider
enligt programmet. Resande till
och från workshopen samt ev.
boende står respektive
organisation för. Sen avanmälan
debiteras med 1000 kronor.
Arrangör: Länsstyrelserna i Skåne
och Halland, Statens Geotekniska
Institut och Sveriges Geologiska
Undersökning
Anmälan: Senast den 15
december. Anmälan görs via
Kalenderfunktionen Länsstyrelsen
Skåne

PROGRAM
DAG 1
12.30

Registrering

13.00

Välkomna och introduktion

13.15

Presentation av Regional kustsamverkan Skåne / Halland och projektgruppernas arbete

15.00

Fika och mingel

15.20

Workshop – Open Café

17.20

Redovisning av workshop

19.00

Middag och frivilligt bad på Ribersborgs kallbadhus

DAG 2
08.30

Introduktion dag 2

08.45

Utmaningar och möjligheter inom klimatanpassning, Irene Bohman vattenvårdsdirektör,
vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt och ledamot i nationella expertrådet för
klimatanpassning

09.30

Uppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning,
Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning, Statens geotekniska institut och uppdragsledare för
regeringsuppdraget.

09.50

Fika och mingel

10.20

Syntes av gårdagens workshop

11.15

Storgruppsdiskussion

12.00

Hur går vi vidare? Landshövdingarna i Skåne och Halland, Anneli Hulthén och Lena
Sommestad sammanfattar konferensen

12.30

Lunch

