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     Juli 2017 

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. Den senaste lägesrapporten 

skickades ut i december 2016. 

Vad har hänt i projektet sedan den senaste lägesrapporten? 
Det har varit full aktivitet med olika delprojekt hos våra projektpartners och vi har 

inom projektet även hunnit träffas ett antal gånger. Det märks att erfarenhetsutbyten 

och samverkan inom projektet får kreativa och konkreta effekter vilket känns gott. 

Fredrikstad jobbar vidare med en långsiktig samverkansmodell för Gamlebyen 

utifrån Högskolan Västs aktörsintervjuer och analys under våren. I Uddevalla arbetas 

det aktivt med att öppna upp och tillgängliggöra fina, men ibland lite glömda och 

gömda, innegårdar i centrum. En studieresa till Fredrikstad gav inspiration och 

erfarenhetsutbyte i frågan. Strömstad har samlat centrumaktörer på en rad 

välbesökta träffar och utbildningar i samverkan med Svenska Stadskärnor. Lysekil 

har, med inspiration från stormötet i Fredrikstad och studiebesöket på 

Bylaboratoriet, öppnat den kreativa verkstaden och dialogrummet – Lysekil Centrum 

Lab. I Trollhättan står flödesmätning i centrum på schemat utifrån ett 

erfarenhetsutbyte med Fredrikstad och under sommaren ”Häng på Strandgatan”. 

Högskolan Väst stöttar löpande projektet och inspirerar i arbetet med 

implementering av Living Labs metodiken. Högskolan Väst har också stått värd för 

det internationella Uddevallasymposiet 2017 där ett antal forskningsartiklar om 

projekt Urban Platsinnovation presenterades. Läs gärna mer om Uddevallasymposiet 

Högskolan Väst har även fått en forskningsartikel om studien i Gamlebyen i 

Fredrikstad antagen på The Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 

som i år genomförs på Högskolan Dalarna i Falun. Artikeln kommer att presenteras 

vid en secession om: City destination interconnectivity - New roles for destination 

marketing and management. 

 

 

 

 

https://symposium.hv.se/
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Stormöte i Uddevalla 

I mitten av maj anordnades projektets tredje stormöte. I Uddevalla samlades 

projektpartners, politiker, tjänstemän och aktörer. 

Det var ett brett sammansatt program där bland annat Högskolan Väst berättade mer 

om Living Labs. Living labs innebär att man jobbar i dialogform och att 

slutanvändaren är med i processerna från början.  

Fastighetsägare spelar en viktig roll inom arbetet med centrumutveckling och 

representanter från både offentliga och privata fastighetsägare fanns på plats. Det 

blev en intressant dialog om olika villkor, utmaningar och perspektiv inom 

fastighetsbranschen.   

En annan programpunkt handlade om evenemang som attraktivitetshöjare. En av 

grundarna för musikfestivalen Solid Sounds, Patrik Blom, berättade om 

utmaningarna och glädjen med att etablera och bygga upp ett evenemang. 

Urban Platsinnovation har fyra planerade stormöten under projektets tre år. Det 

fjärde stormötet planeras till Åmål våren 2018 med anledning av stadens 375 års 

jubileum. 

Partnerskapsmöten 

Partnerskapsmöten är arbetsmöten med olika teman som projektdeltagarna turas om 

att vara värd för. Partnerskapsmöten genomförs fyra gånger per år och först ut 2017 

var Lysekils kommun med temat Living Labs. Högskolan Väst presenterade 

arbetsmetoden för Living Labs och en fördjupning av tema följde på stormötet i 

Uddevalla. 

Det blev också en presentation av delresultatet av de besöksundersökningar och 

aktörsintervjuer som genomförts i Fredrikstad och Lysekil. Helhetsbilden av 

undersökningarna är ännu inte klar utan komplettering och analys pågår.  

I mars var Högskolan Väst i 

Trollhättan värd för årets andra 

partnerskapsmöte och då stod 

presentation av workshop i 

Fredrikstad, besökar- och 

boendeundersökning i Lysekil 

samt intervjustudie i Gamlebyen 

i Fredrikstad på programmet.  

Det blev också en stadsvandring 

med fokus på väggmålningar 

från Trollhättans streetart-

festival. 

 
Aktivt inlägg i miljödebatten i ett annorlunda forum 
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Svenska stadskärnor och BID-metoden 

Maj månad bjöd på en fortsättning av arbetet med BID-metoden (Business 

Improvement District) som tidigare påbörjats i projektet. Organisationen ”Svenska 

Stadskärnor” har sin tolkning av BID-metoden och erbjuder råd och stöd i arbetet 

vilket kan vara intressant i den fortsatta utvecklingen. 

Fler av projektens partners var på plats under Svenska Stadskärnors årskonferens i 

Varberg för att ta del av konkreta exempel och erfarenheter från andra 

centrumsutvecklingsprocesser. Under konferensen korades ”Årets Stadskärna” och 

den eftertraktade titeln gavs i år till Västervik. Läs gärna mer om Svenska 

Stadskärnor på organisationens webbplats.  

 

Vad gör du för reflektioner kring projektets arbete? 
Jag upplever att det erfarenhetsutbyte och den samverkan som sker i projektet bär 
frukt.  
 
På svensk sida har projektledningen gjort en turné till alla partners för att stämma av 
läget och upplevelsen av projektets nytta. Det vi tar med oss från turnén är att man 
upplever en ”win-win-effekt” av erfarenhetsutbyten och att man får med sig konkreta 
verktyg att använda på hemmaplan.  
 
På våra träffar inom projektet märks det också att folk börjar lära känna varandra. 

Det är god, trygg och intresserad stämning med många skratt och mycket prat. Det är 

också roligt att flera har börjat diskutera hur vi kan fortsätta samverkansformerna 

efter projektet. 

Vi har med andra ord både glädje och lyftkraft vilket är viktiga ingredienser i arbetet 

med centrumutveckling.  

Jag vill också ta tillfället i akt att uppmärksamma seminarieserien ”Platsutveckling ur 

fyra perspektiv” som anordnats av Västra Götalandsregionen i samverkan med Kultur 

i Väst. Ett värdefullt och matnyttigt initiativ som varit till glädje för oss som arbetar 

med centrumutveckling. 

Som ett smakprov på höstens aktiviteter kan jag nämna partnerskapsmöten i 

Trollhättan och Strömstad. I september samlas vi i Trollhättan på temat ”lekmiljöer i 

centrummiljöer” och i november lär vi oss mer om digital information i Strömstad.   

Vi kommer också att anordna en studieresa till Västervik i början av oktober för att ta 

del av deras erfarenheter och resa mot att bli ”Årets Stadskärna”. Vid intresse av att 

följa med, skicka gärna ett mail på cia.sall@lysekil.se 

 

  

http://www.svenskastadskarnor.se/
http://www.svenskastadskarnor.se/
http://www.kulturivast.se/samhallsutveckling/genomforda-kurser
http://www.kulturivast.se/samhallsutveckling/genomforda-kurser
mailto:cia.sall@lysekil.se
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Sist men inte minst vill jag 

önska alla en härlig 

sommar – passa på att 

njuta av våra vackra orter 

som vi utvecklar 

tillsammans! 

//Cia Säll 

 

 

 

 

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. 

Lysekils stadspark 

http://www.lysekil.se/urbanplatsinnovation
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/fakta-om-urban-platsinnovation.html
mailto:cia.sall@lysekil.se

