Sammanställning av föreslagna ändringar i handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad
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Förslag till nya aktiviteter
Nedan finns en sammanställning av de tio nya aktiviteter som föreslås ingå i den reviderade
handlingsplanen med samma numrering som i förslaget.

Förslag till sammanslagna aktiviteter
Aktiviteter som rör riskkartor och riskhanteringsplan
Aktivitet 31 och 32 i den nu gällande handlingsplanen är närbesläktade och avhängiga av varandra
samt av material som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för att ta fram. Av praktiska skäl föreslås de
två kombineras till en aktivitet.
Nu gällande aktiviteter:

Förslag till sammanslagen aktivitet:

Aktiviteter som rör strategi för kustskydd
Aktivitet 34–36 i den nu gällande handlingsplanen handlar om olika delar av framtagande av en
strategi för kustskydd. Av praktiska skäl föreslås de tre aktiviteterna kombineras i en aktivitet.
Nu gällande aktiviteter:

Förslag till sammanslagen aktivitet:

Strukna aktiviteter
Aktivitet 33 var tänkt att bygga på erfarenheter och ställningstaganden från arbetet med
Riskkartor, Riskhanteringsplan samt Strategi för kustskydd (aktivitet 31, 32 respektive 34 i nu
gällande handlingsplan). Eftersom de aktiviteterna förväntas genomföras först 2022 och 2023
finns inte förutsättningarna för att ta fram en evakueringsplan som den är beskriven inom
handlingsplanens genomförandetid.

Aktivitet 40 formulerades och planerades utifrån en väntad utlysning om forskningsmedel för
planering av kuststäder från forskningsstiftelsen MISTRA. Eftersom utlysningen inte blev av har
förutsättningarna ändrats och aktiviteten föreslås strykas.

Ändrade årtal på aktiviteter
Ett flertal aktiviteter har av olika anledningar förlängts i tiden. Nedan följer de aktiviteter som fått
ändrad tidsplan med de nu gällande årtalen inom parentes. Notera att tidsplanen för aktivitet 26
har förkortats. Numreringen är densamma som i förslaget.

Genomförda aktiviteter
I förslaget till reviderad handlingsplan har aktiviteter som genomförts och avslutats samlats i en
bilaga sist i dokumentet istället för under respektive kapitel. Beskrivningen av dem har kortats ner
något för att inte dokumentet skulle bli onödigt långt.
Övriga redaktionella ändringar
Genomgående i förslaget till reviderad handlingsplan har texter uppdaterats med aktuell
information. Det rör sig bland annat om namn på personer i styrgrupp och samordningsgrupp,
uppdatering av stycken i inriktningstexter eller i beskrivning av aktiviteter samt rättelser av rena
stavfel och dylikt.

