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Lägesbild från Urban Platsinnovation  

Urban Platsinnovation är ett EU-projekt som ska arbeta 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 juli 2016. 

Vad har hänt i projektet sedan den senaste lägesrapporten? 
I Urban Platsinnovation arbetar vi i olika mötesformer och jag vill passa på att hälsa 

alla intresserade välkomna till våra möten.  

Vi har stormöten där alla projektpartners, politiker, tjänstemän och aktörer samlas 

för att diskutera samhällsutveckling på övergripande nivå. Så här långt har ett 

stormöte anordnats i Lysekil och ett i norska Fredrikstad. Uddevalla kommer att vara 

värd för stormötet under 2017 och Åmål har sagt att man tar stafettpinnen inför 

2018. 

En annan mötesform är partnerskapsmöten där projektets partners turas om att vara 

värdar för mötet. Varje möte har ett tema och senats samlades vi i Åmål för att få veta 

mer om organisationen ”Svenska stadskärnor”. 

Vi arbetar också med aktörsmöten som vänder sig till våra företagare och andra 

verksamheter. Fokus för dessa möten är att inspirera och hitta former för samverkan 

och utveckling. 

BID-metoden och Svenska stadskärnor 
På projektets övergripande nivå vill jag berätta om vårt arbete med BID-metoden 
(Business Improvement District) som kan vara en intressant framtida 
samarbetsmodell. I våras var vi på studieresa i Skottland för att lära mer och i augusti 
träffade vi Svinesundskommittén för att prata om hur vi skulle kunna samverka för 
att utveckla BID-områden. 

Organisationen ”Svenska Stadskärnor” har sin tolkning av metoden och vi tittar även 

på denna. Några av projektets partners är redan medlemmar i ”Svenska Stadskärnor” 

och fler funderar på medlemskap.  Fredrikstad kommune har träffat ”Norsk 

centrumutveckling” som är ”Svenska Stadskärnors” motsvarighet i Norge. 

Läs gärna mer om ”Svenska Stadskärnor” på organisationens webbplats. 

I dagsläget är inget beslut fattat kring vilken samarbetsmodell som ska användas 

efter projektets slut utan dialog pågår i frågan. 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
http://www.svenskastadskarnor.se/
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Samverkan i Norge 

Projektdeltagare från Sverige har varit med på ett av Fredrikstads aktörsmöten där 

sociala medier och näthandel stod på dagordningen. Det norska aktörsmötet 

inspirerade till ett välbesökt aktörsmöte på liknande tema i Lysekil. 

Fredrikstad var också värd för projektets andra stormöte i slutet av oktober. Då 

befann man sig på ”gående fot” under en tvådagars lång stadsvandring för att lära 

känna stadens företagare och hämta inspiration. 

Ta gärna del av dokumentationen från stormötet som finns publicerad på Lysekils 

kommuns webbplats på sidan ”Fakta om Urban Platsinnovation”.  

 

Stadsvandring stod på programmet när Fredrikstad var värd för höstens stormöte. 

Finns det några exempel på aktiviteter som du kan berätta om? 
Högskolan Väst har utformat en besöksundersökning där Lysekil och Fredrikstad är 

pilotundersökningsplatser. Tanken är att undersökningsmodellen ska fungera även 

för projektets övriga partners.  Resultatet av undersökningarna i Lysekil och 

Fredrikstad kommer att presenteras i mars 2017. 

Fredrikstad arbetar med djupintervjuer riktade till aktörer för att främja 

utvecklingsfrågor. Intervjuerna är en del av besöksundersökningen och genomförs 

även i Lysekil. 

I Uddevalla arbetar man intensivt med att kartlägga och öka tillgängligheten i 

centrum och göra det säkrare för både invånare och besökare. 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
http://www.lysekil.se/kommun-och-politik/projekt/urban-platsinnovation/fakta-om-urban-platsinnovation.html
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Åmål har tagit fram ett gestaltningsförslag för det centrala parkområdet 

”Kungsberget” som ska göra platsen mer attraktiv och trygg. 

Strömstad har arbetat fram ett skyltningsprogram för staden som innehåller 

vägvisare och informationstavlor på bland annat k-märkta byggnader. 

I Trollhättan har man bundit ihop stadens centrum över Trollhätte kanal med hjälp 

av en specialbyggd flotte som går under namnet ”Tio över älva”.  

Lysekil arbetar med att ta vara på det centrumnära läget vid havet genom att 

vidareutveckla konceptet ”Aktivitetsarena”. Aktivitetsarena innebär att man kan 

prova på olika aktiviteter som segling, dykning och paddling. Utvecklingen sker i 

samarbete med olika outdoorföretag. 

Vad gör du för reflektioner kring projektets arbete? 
Jag upplever att man tar projektet på allvar och agerar både på lokal och 

övergripande nivå. Det är tydligt att vi arbetar med angelägna frågor och delar 

samma frågeställningar. 

Vi har just nu mycket goda möjligheter att lära av varandra och göra bra saker så jag 

vill verkligen uppmana tjänstemän, politiker och aktörer att ta tillfället i akt. 

Inför 2017 kan vi se framemot spännande centrumaktiviteter hos alla 

projektdeltagare och jag vill tacka för ett gott samarbete under året som gått. 

God Jul och Gott Nytt År! 

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? 

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. 

 

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/
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
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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 och pågår 

till och med september 2018. 

 

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/

