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Lägesbild från Urban Platsinnovation
Urban Platsinnovation är ett EU-projekt som arbetar för att få mer
kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för
både invånare och besökare. Högskolan Väst, Lysekils kommun,
Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls
kommun samt Fredrikstad kommune deltar i projektet.
Cia Säll från Lysekils kommun är övergripande projektledare i Sverige och delar via
regelbundna lägesrapporter med sig av projektets arbete.

Lägesbilden är ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet.

Vad har hänt i projektet sedan den senaste lägesrapporten?
Partnerskapsmöten
September 2017 i Trollhättan – mötets fokus var temalekplatser. Trollhättan Stad
presenterade också sin Strategi för sammanhållen centrumutveckling. Även
stadsvandring var en del av programmet.
November 2017 i Strömstad – mötets fokus var digital och analog kommunikation i
staden. Emma Håkansson, turistchef i Helsingborg talade under rubriken digital
interaktion + mänskligt bemötande = framgång. Även här var stadsvandring en del av
agendan.
Konferenser och studieresor
Projektet har deltagit i ett antal konferenser och studieresor.

Studieresa till Västervik.
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Oktober 2017 – Västervik
Västervik vann Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Stadskärna 2017. Projektet tittade
på hur de arbetar med evenemangssamordning och även fysisk stadsplanering
där vi besökte deras nyanlagda generationspark och lekplats. Tack till Västerviks
kommun och Västervik Framåt för ett bra besök.
November 2017 – Framtidskonferens i Torsby
Projektet fick ta del av hur de arbetar med ett BID-projekt (Business Improvement
District) för platsutveckling. Huvudtalare var bland annat Charlotta Mellander, professor
i nationalekonomi, vid Jönköpings Universitet och Erik Westholm, professor vid
institutionen för Stad och Land, SLU.
November 2017 - Studietur till Lübeck och Kiel
I november arrangerade Fredrikstad en studieresa till Lübeck och Kiel för att studera hur
man kan arbeta för att skapa attraktionskraft i en historisk stadsdel såsom exempelvis
Gamlebyen.
Mars 2018 – Presentation av projekt Urban Platsinnovation vid konferens i Spanien
Forskargruppen Tobias Arvemo, Irene Bernhard, Ulrika Lundh Snis, Anna Karin Olsson
och Ellinor Torsein vid Högskolan Väst presenterar “Lessons Learned from a CrossSector Development Project: An Integrative Research Approach” på the 12th annual
International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, i
Valencia, Spanien.
Externa utvärderare
På uppdrag av Interregsekretariatet har projektet har anlitat externa utvärderare, André
Opsahl – Høgskolen i Sørøst i Norge och Peter Kempinsky från Kontigo. Utvärderarna
ska gemensamt följa projektet och granska resultat i förhållande till uppsatta mål.
Högskolan Väst
Högskolan Väst samarbetar och stöttar projektets partners. Aktuellt just nu:
- Trollhättan Stad. I samverkan med näringsliv och fastighetsägare utvecklas en
digital utbudsapp.
Lysekils kommun. Högskolan har sammanställt resultat och analys från
genomförd boende- och besöksundersökning. Resultaten kommer att presenteras inom
kort och ligga till grund för en destinationsplan.
Åmål och Lysekil i studentsamverkan. Projekt Urban Platsinnovation
presenterades vid en föreläsning för studenter på Högskolan Väst. Studenterna som tog
del av presentationen var från ekonomiprogrammet med kursinriktningarna
Organisation och ledarskap och Internationell marknadsföring. Studenterna fick också
ta del av frågeställningar att arbeta vidare kring. Redovisning kommer att ska under maj
månad.
Fredrikstad. Den samverkansmodell för Gamlebyen som tagits fram utifrån
Högskolan Västs aktörsintervjuer har visat sig framgångsrik och implementeras nu i det
dagliga arbetet i området.
Uddevalla. Högskolan medverkar i ett Living Lab-projekt rörande stadsbyggnad
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och offentlig kultur samt jobbar aktivt med utveckling av attraktiva bakgårdar i centrum.
Strömstad. I Strömstad har man arbetat med att utveckla digital kommunikation i
stadskärnan samt utveckling av framtidens besöksservice.
Trygghet i stadskärnan
Många projektpartners arbetar aktivt med att skapa ökad trygghet i stadskärnan. Det
gäller både upplevd trygghet, kommunikation och fysiska åtgärder i centrummiljön.

Vad är på gång framöver i projektet?
Partnerskapsmöten
Fredrikstad i april
Tema: Framgångsrik samverkansmodell i Gamlebyen.
Stormöte
Åmål i maj
Tema: Kraften av vatten i staden och fortsatt samverkan.

Vad gör du för reflektioner kring projektets arbete?
I den här typen av relativt stora och komplexa projekt är projektresultaten såklart
viktiga men det som är den verkliga avkastningen är de positiva effektresultaten
som ibland kan konstateras först långt efter projektets faktiska avslut.
En annan reflektion är att det är nu sista året på projektet som slutar i september
2018 och känslan är att det har gått väldigt fort. I den här typen av projekt skulle
man kanske behöva mer tid. Det tar tid att etablera förtroende mellan partners. Det
är även viktigt med förtroende i det lokala arbetet med aktörer för att tillsammans
kunna skapa långsiktig och hållbar utveckling.
Den här typen av projekt kräver stora kommunikationsinsatser. Även om vi har
arbetat mycket med det i projektet skulle det gå att utveckla det ännu mer. Man
hade kunnat arbeta mer kreativt för att nå ut till en ännu bredare målgrupp.
Partnerskapet i projektet möjliggör arbete över gränser, både fysiska lands- och
kommungränser men även kompetensmässiga. Arbetet i projektet hjälper till att höja
blicken över ett invant arbetssätt och se nya och innovativa möjligheter. Det är en process
som är både lärorik och berikande.
Nu ser vi fram emot en ljus och kreativ vår!
//Cia Säll, projektledare Urban Platsinnovation
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Månadens Bus i Lysekil i januari: ett delprojekt inom Urban Platsinnovation för att
med enkla medel skapa attraktivitet i stadskärnan.
Besök Urban Platsinnovation på Lysekils kommuns webbplats
Urban Platsinnovation har sina egna webbsidor på Lysekils kommuns webbplats. Där
kan du läsa mer om vad som händer i projektet.
Välkommen att besöka oss på:
www.lysekil.se/urbanplatsinnovation
Vill du läsa fler lägesrapporter eller dokumentation från stormöten?
Är du nyfiken på arbetet i Urban Platsinnovation hittar du dessa på Lysekils
kommuns webbplats på sidan ”Fakta om Urban Platsinnovation”
Kontakt
Cia Säll, projektledare på övergripande nivå i Sverige, cia.sall@lysekil.se, telefon
0703-404 372.

Om Urban Platsinnovation
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur
centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet
är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och
upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.
Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans
stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets
norska partner.
Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge samt av
Fyrbodals kommunalförbund och pågår till och med september 2018.
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