Svenska erfarenheter om hållbar
stadsutveckling lyfts internationellt
Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska stader tillsammans over nationsgranser for att dela erfarenheter och utveckla en hallbar och integrerad stadsutveckling.
Under 2018 avslutades sju URBACT natverk dar svenska aktorer har deltagit och denna
artikelserie samlar upp pa intressante lardomar fran dessa svenska stader.

Du kan lasa om hur kultur genererar social innovation i Skane, hur godstrafik har blivit
en het hallbarhetsfraga i Umea, hur projektresultat integreras i Stockholms stads
linjeverksamhet och hur mojligheter med digitalisering tillvaratas i Gavle. Darutover far
du insyn i hur Malmo stad forbereder sig pa konsekvenserna av klimatforandringar, vad
en stad i Spanien har lart sig fran Sodertalje om hallbart producerad skolmat samt hur
en konkret insats om medborgardialog har fungerat for att inkludera grupper som
sallan hors.
Du kan lasa mycket mer om URBACT-programmet pa www.urbact.eu eller kontakt
Tillvaxtverket, som ar nationell kontaktpunkt i Sverige.
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1) Hur kan den offentliga sektorn använda kultur för att generera
social innovation?
Den fragan har Lansstyrelsen tillsammans med lokala aktorer i Skane under de tva
senaste aren arbetat med i en lokal URBACT-grupp inom ramen for det europeiska
BoostInno-natverket. En av lardomarna har varit behovet av en kulturinkubator for
social innovation i Skane som enligt projektledaren Jorgen Dehlin skulle ge stod till
grupper som sallan hors nar det galler medborgardialog och samhallsutveckling for att
ta sina ideer vidare.

(Foto: Möte i den lokala gruppen för BoostInno, Jörgen Dehlin Länsstyrelsen Skåne)

- Karnfragan i BoostInno var hur offentlig sektor kan bli en maklare for social
innovation, sager Jorgen Dehlin, som var kontaktperson och projektledare for BoostInno
i Skane.
Samarbetet i den lokala gruppen, dar sju lokala aktorer deltog, fungerade valdigt bra.
Aktorerna besokte varandra for att ta del av det dagliga arbetet inom bland annat
landsbygdsutveckling och kulturutveckling. Gruppen traffades ungefar var sjatte vecka
och alla deltagare var engagerade i att arbeta utifran den sa kallade kaosteorin i
kombination med modellen om den omvanda pyramiden.
- Kaosteorin handlar om att diskussioner inte foljer nagon given vag utan att tankar
flodar fritt i en vindlande bana som kan ge flera utvikningar. Den omvanda pyramiden
gar ut pa att gruppen borjar med en karnfraga och sedan pratar sig nerat, istallet for att
ga fran A till B till C som vid en pa forhand given agenda. Allteftersom gruppen ror sig
nerat i pyramiden blir diskussionen mer konkret tills pyramidens spets nas, och det ar
dar gruppen kan formulera vad de vill gora eller hur de ska ga vidare. Jag ville testa
modellen i skarpa lagen och BoostInno var lage for det, berattar Jorgen Dehlin.
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Den gemensamma tanketiden resulterade i flera kreativa diskussioner och konkreta
ideer. Jorgen Dehlin fortsatter:
- Nar vi i slutet av projektet kom ner till spetsen av pyramiden kom vi fram till att det
behovs nagon form av kulturinkubator i Skane for att utveckla ideer inom kulturomradet som bottnar i ett samhallsintresse – att man vill forandra och gora samhallet
battre. Det handlar om smala innovationer for smala malgrupper. Jag tror att det hade
kunnat gora mycket nytta. Bollen har nu landat hos oss pa Lansstyrelsen for att se hur vi
kan ta det vidare, och det ar dar vi ar idag.
Utover arbetet i den lokala gruppen deltog Lansstyrelsen i det internationella
samarbetet, som syftade till att starka staders sociala innovationsekosystem samt lyfta
medborgarnas och lokala aktorers inflytande. Tio stader runtom i Europa deltog i
samarbetet och inom ramen for projektet gjordes studiebesok.
- Det som slar en ar att problemen ser likadana ut manga ganger var vi an vander oss
och att det behovs ett ide- och tankeutbyte for att kunna ta det vidare. Det bekraftar
URBACT-programmet. Stora fordelen med URBACT ar just motesytan och tankeutbytet
och det har varit oerhort givande, sager Jorgen Dehlin.
Vidare berattar Jorgen Dehlin att sammansattningen i det internationella samarbetet
har utgjorts av ett antal stora och resursstarka stader vilket innebar ett stort fokus pa
stora staders fragor. Bade Lansstyrelsen och en stad i Rumanien slangde in det lilla
perspektivet, och lead partner upplevdes som valdigt bra i den har situationen for att
inkludera alla parter i samarbetet.
Jorgen Dehlin ar nojd med projektet och belyser hur enkelt det ar att delta i ett URBACTprojekt:
- Programmet har bra stod pa nationell niva och ett fantastiskt stod fran sekretariatet i
Paris som ar oerhort flexibla, oerhort latta att fa en dialog med, och som staller upp och
hjalper med att hitta kreativa losningar pa ett helt annat satt an i manga andra EUprogram. Aven budgeten och systemen dar allt ska rapporteras i ar enkla att hantera
jamfor med manga andra system.
Pa fragan om Lansstyrelsen i Skane skulle kunna tanka sig att delta i ett URBACT-projekt
igen svarar Jorgen Dehlin:
- Ja det kan vi tanka oss. Nu kanner vi att en av ideerna som har kommit upp skulle
kunna renodlas till att bli ett nytt URBACT-projekt. Sen ar fragan om vi skulle vilja vara
lead partner eller liknande.
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2) Godstrafik är en het fråga i kommunens hållbarhetsarbete
- I och med att vi fick chansen att vara med i det europeiska natverket och fa
finansiering beslutade kommunen att flytta fram det har arbetet och att prioritera
projektet utifran den mojlighet som det gav. Projektet gjorde att vi lyfte fragan och
kunde komma igang mycket tidigare. Vi fick som en extraknuff, sager Lina Samuelsson
som var en av projektledarna for URBACT-natverket Freight TAILS.

(Foto: Lisa Persson och Lina Samuelsson, Umeå kommun)

Projektet Freight TAILS har haft stor inverkan pa godstrafiken i Umea kommun. I
samband med projektet har fragan om hallbar godstrafik lyfts upp pa agendan och ett
lokalt godsnatverk bestaende av representanter fran berorda branscher har skapats for
att specifikt arbeta med fragan i Umea. Ett resultat av projektet ar antagandet av ett
godstrafikprogram for Umea centrum som syftar till att hantera de utmaningar som
uppstar i takt med en okande godstrafik.
- Nu har vi ett strategiskt dokument med framtagna atgarder som vi kan arbeta med. Vi
fick ihop en jattebra grupp i godsnatverket som var ytterst delaktiga i framtagandet av
programmet. Projektet har vackt ett intresse hos politiker och medborgare som nu har
fatt upp ogonen for leveranstrafik och gods i stan pa ett annat satt, berattar Lisa Persson
som har varit en av projektledarna och som kommer att arbeta vidare med fragan.
Under projektperioden traffades godsnatverket sju ganger, och den stora utmaningen
var att arbeta med ett langre tidsperspektiv och det som inte ar sa latt att overblicka.
Godsnatverket kommer leva vidare i Umea och traffas tva ganger per ar. Nasta steg for
natverket ar att ta fram ett godstrafikprogram for hela Umea kommun.
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Redan innan kommunen fick en forfragan om att delta i Freight TAILS fanns planer pa
att ta fram en egen strategi for godstrafik, men det lag langre fram i tiden. Det var forsta
gangen som Lisa Persson och Lina Samuelsson deltog i ett EU-projekt och berattar att
det till en borjan var lite forvirrande att vara ny, men att det sedan loste sig. Det ar en
erfarenhet i sig att ha varit med i ett EU-projekt.
Infor varje mote i den internationella gruppen fick staderna en agenda och en guide
over vad de forvantades gora pa hemmaplan.
- Att det var sa strukturerat gjorde att de allra flesta kom forberedda till motena vilket
gav bra diskussioner om hur de olika lokala grupperna arbetar och tanker kring
specifika fragor. Vi fick pa sa vis praktiska exempel pa vad olika stader faktiskt gor inom
omradet vilket gjorde utbytet mellan staderna sa bra och enkelt, berattar Lisa Persson.
Lina Samuelsson haller med och visar upp en vit tablettask men texten ”parkera
schysst” i gron text:
- Det kunde till och med vara sa har sma saker som delades i natverket. Gruppen blev
valdigt intresserade och snappade upp tablettaskarna eftersom texten vander sig till
flera grupper med samma budskap, och de undrade vilka vi delade ut dem till och hur
mottagandet var av dem. Vi tyckte att det Maastricht hade jobbat med var valdigt bra
och kunde plocka ut sma delar fran deras arbete att ta med hem till Umea.
Inom ramen for den internationella gruppen gjordes aven studiebesok till alla stader.
Studiebesoken blev alltmer konkreta i takt med att projektet fortlopte, och det beror pa
att staderna mot slutet av projektet visste vad de ville ta upp, diskutera och fa hjalp med
fran natverket. Samarbetet i den internationella gruppen var valdigt bra och ju mer
staderna larde kanna varandra blev utbytet av tips och ideer storre och av hog kvalitet.
- Det har varit en styrka att delta i den har typen av projekt och att arbeta pa den nivan
som vi har gjort. Vi har i samband med projektet arbetat fran den overgripande
planeringen och anda ner till konkreta atgarder pa gatan, berattar Lisa Persson.
- Vi kan helt klart tanka oss att delta i ett URBACT-projekt igen, avslutar Lina
Samuelsson.
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3) Pånyttfött nätverk blir spindelnät mellan förvaltningar
- Det de sag med SmartImpact var en mojlighet att fa in resultaten fran andra projekt i
Stockholm stads linjeverksamhet istallet for att det dor ut nar projekten tar slut. Det var
darfor vi gick med, berattar projektledaren Karl Malmberg.

(Foto: Karl Malmberg, Stockholms stad)

Det ar ganska ofta man hor att resultat och erfarenheter fran tidigare projekt inte
integreras tillrackligt i den vardagliga verksamheten. Denna specifika utmaning har
legat i centrum for det panyttfodda forsknings- och innovationsnatverket i Stockholm,
”FoI-natverket”, som med hjalp av URBACT-projektet SmartImpact har hittat en modell
for just detta. Det hela borjade med att andra projekt inom Stockholm stad blev
uppmarksamma pa att SmartImpact var nagonting som de saknade.
Med sarskilt fokus pa organisationsutveckling och innovationsprocesser var syftet med
SmartImpact att utveckla modeller for hur stader kan anpassa sina
forvaltningsstrukturer for att integrera smarta losningar. I Stockholm kretsade arbetet
framst kring tillampning och implementering av goda exempel samt att vidareutveckla
den administrationsoverskridande lokala gruppen - FoI-natverket.
Karl tog over som projektledare for SmartImpact i projekts slutskede, och deltog
tillsammans med en delegation om fyra personer fran FoI-natverket pa slutkonferensen
for det internationella samarbetet i Manchester (Storbritannien). Utmaningen med att
komma in sent i projekt loste sig med fint stod och samarbete fran saval den
internationella gruppen som FoI-natverket och Tillvaxtverket.
- I och med att konstellationen i natverket redan fanns fran arbetet med stadsdelen
Norra Djurgardstaden var det enkelt att ta over och byta inriktning pa den. I natverket
ar framst Stockholm stads olika tekniska forvaltningar samlade. Det ar genom projektet
som vi har forstatt vilket spindelnat FoI-natverket utgor och vilken betydelse det har for
att skapa samarbete mellan olika projekt pa olika forvaltningar samt for att sprida
erfarenheter, sager Karl.
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I Stockholm har SmartImpact aven resulterat i en kartlaggning av Stockholms stads
innovationsinriktade stadsutvecklingsprojekt. Kartlaggningen ger en helhetsbild av hur
staden arbetar, vilka projekt staden ar involverad i samt vad som kommer ut fran alla
projekt. Med denna kartlaggning blir FoI-natverket en plattform och ett forum for
stadens projekt dar de kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.
- Aven nu nar SmartImpact har avslutats sa ska natverket besta - FoI-natverket ska vi
behalla. Det vi arbetar pa nu ar hur sammansattningen och upplagget skulle kunna se ut
for att sprida vidare de erfarenheter som inte alltid nar ut till de som arbetar med de
fragorna. De langsiktiga effekterna av det har blir ett battre samarbete mellan
forvaltningarna, berattar Karl.
Avslutningsvis berattar Karl Malmberg att Stockholm stad kan tanka sig att delta i ett
URBACT projekt igen, men att de maste hitta ratt forum:
- Inom FoI-natverket har vi tagit fram en arbetsmetod for att soka projekt. Den gar ut pa
att vi utifran det vi vill gora aktivt soker efter matchande projekt. For oss ar det viktigt
att vara pa tarna och att ta det i ratt ordning sa att vi blir inbjudna till projekt som
motsvarar vara behov - det galler att vi hela tiden ligger ett steg framfor.
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4) Fysiska mötesplatser är viktiga för digitaliseringen i Gävle
- Tech Town handlar om hur vi kan tillvarata digitaliseringens mojligheter for att skapa
nya och fler arbetstillfallen. Tack vare digitalisering kan helt nya affarsmodeller och
affarsmojligheter bildas, berattar projektledaren Ulf Halleryd.

(Foto: Ulf Halleryd, Gävle kommun)

’Gamification’, problemtrad och fysiska motesplatser ar bara nagra begrepp som har
legat i fokus for Gavles medverkan i URBACT-projektet Tech Town (2015 - 2018).
Begreppen har varit centrala for Gavle kommuns arbete med digitalisering och dess
paverkan pa saval foretag, sysselsattning som samhallet i stort.
Som projektledare for Tech Town har Ulf Halleryd drivit arbetet med att ta fram en lokal
handlingsplan for Gavle kommun, som flera aktorer tillsammans arbetar med for att
forverkliga. Eftersom digitalisering ar en angelagen fraga for hela samhallet har den
lokala URBACT-gruppen involverat flera aktorer i arbetet for att fa in nya synpunkter,
andra infallsvinklar och vardefulla forslag, samt for att forverkliga handlingsplanen.
- Det har dessutom tvingat oss att definiera vad vi menar med digitalisering for att
kunna angripa det pa ett bra satt. I Gavle handlar digitalisering om problemlosning pa
nya satt med hjalp av teknik. Det innebar att vi maste tanka nytt och andra vart mindset,
sager Ulf Halleryd.
Arbetet i den lokala URBACT-gruppen i Gavle gick bland annat ut pa att bjuda in sma och
medelstora foretag till workshops for att diskutera hur de ser pa digitalisering;
framforallt mojligheter och utmaningar for regionen. Genom att anvanda sig av ett
problemtrad har kommunen fatt kolla pa de manga initiativ som redan finns inom
omradet. Det bidrog aven till att identifiera bristen pa kunskap och forstaelse for
digitaliseringens paverkan som ett problemomrade.
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- Det ar genom erfarenhetsutbyte och tillgang till expertis inom det internationella
URBACT natverket som Gavle hoppas overbrygga den bristen. Det viktigaste vi tar med
oss hem ar det sa kallade ’rum och plats for innovation, entreprenorskap och startup’,
som handlar om att skapa fysiska motesplatser for att framja informations- och
erfarenhetsutbyte kopplat till data. Sadana motesplatser kan leda till helt nya
affarsideer, foretag och arbetstillfallen, samt att vi pa ett mer strategiskt och samordnat
satt kan ta oss an den digitala ekonomins utmaningar. Vi har insett vardet av att skapa
kreativa motesplatser sasom kafeer och kontor for entreprenorer och stodsystem,
berattar Ulf.
De europeiska staderna besokte aven varandra under projektperioden och sommaren
2017 tog Gavle under tva dagar emot de tio andra staderna inom natverket Tech Town
och visade upp nagra lokala exempel pa hur foretag har tagit digitaliseringens
mojligheter tillvara. Det som imponerade mest var hur ett foretag inom
pappersindustrin arbetar med ’gamification’.
- Gamification innebar att fabriken har gjorts om till ett slags spel dar fabrikens
processer kan forberedas och simuleras pa en skarm. Det har visat sig vara ett satt att
locka ny, yngre arbetskraft som annars ar svar att attrahera. Eftersom de som ar vana att
spela och fa omedelbar aterkoppling i form av olika beloningar skulle gamification
kunna gora arbetet som processoperator lite mer spannande och utmanande, samt
uppmuntra till egna initiativ och okad sakerhet”, beskriver Ulf Halleryd.
Aven om projektet officiellt slutade i maj 2018 kommer Gavle att fortsatta sitt
samarbete med den irlandska staden Limerick, som var partner i projektet, samt pa
egen hand folja upp arbetet med handlingsplanen en gang per halvar.
- Slutklammen pa hela projektet har varit att ’anpassa sig eller do’, och det ar helt enkelt
den utmaning som bade foretag och offentlig sektor star infor idag, sager Ulf Halleryd
och fortsatter:
- De langsiktiga effekterna av projektet ar kanske att vi i Gavle utvecklar en slags digital
kultur; att vi tanker digitalt forst och att kommunen kanske sjalv erbjuder fler digitala
tjanster som gor livet enklare for invanare, foretagare och besokare. Jag tror att det
skulle oka Gavles attraktionskraft som en stad att bo, verka och leva i.
Avslutningsvis uppmuntrar Ulf Halleryd andra kommuner om att delta i ett URBACTprojekt:
- Trots att medverkande stader i projekten kan se olika ut i storlek, samhallsstruktur
och utmaningar sa finns det ocksa valdigt manga likheter och likartade utmaningar. Det
ar jattekul att fa feedback pa sitt eget arbete och det ar valdigt nyttigt for en stad, sasom
Gavle och jag vill uppmuntra andra stader ocksa, att fa ’spegla sig’ och fa ta del av
erfarenheter jamfort med andra stader som kanske befinner sig i en liknande situation.
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5) Delandeekonomi ger ökad granngemenskap
- Segepark, ett nytt bostadsomrade i Malmo dar man ska testa delandeekonomi, blev
vart exempel i det har projektet. Vi ville titta pa hur det kan goras och hur delande ingar
i tanken om att stader ska bli mer resilienta, berattar Johanna Ekne som har varit
projektledare for URBACT-projektet Resilient Europe.

(Foto: Malmö stad)

Johanna tog over som projektledare och deltog pa fyra av fem moten med den lokala
URBACT-gruppen i Malmo. Forhoppningen med projektet har varit att delande i ett
bostadsomrade, sasom Segepark, ska leda till battre resursutnyttjande, battre
privatekonomi samt att de boende kommer narmare varandra for att oka
trygghetskanslan och granngemenskapen.
Gruppen borjade med att ta fram ett problemtrad for att identifiera vilket problem de
forsokte losa samt vilka for- och nackdelar som finns med delande och om det finns
nagra inbygga risker. For att fa en bra kunskapsbas bjods nyckelpersoner in for att bland
annat beratta om Segepark och ett teoretiskt resonemang om vad som ar viktigt att veta
for att skapa en lyckad delandeekonomi.
- Nar vi pratade om vad vi hade lart oss insag vi att det fanns manga perspektiv pa
delande som vi inte hade tankt pa i borjan, exempelvis att det aven tacker in sociala och
ekonomiska delar av hallbarhet. Det som ocksa kom upp, och som var en overraskning
for manga, var att det finns risker med delande. Vi hade nog inte tankt sa mycket pa det i
borjan. Baserat pa vad vi hade lart oss tittade vi pa vad det finns for mojligheter att
jobba med delande i Segepark utifran de forutsattningar som kommer att finnas, sager
Johanna.
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Det fanns aven mycket kunskap och inspiration att hamta fran det internationella
URBACT natverket. Till skillnad fran de andra staderna i natverket hade Segepark inte
borjat byggas an. Att forsta spadtaget ska ske ar 2020 gav mojligheten for den lokala
gruppen att paverka processen tidigt och ge input till byggherredialogen. Daremot fanns
inga invanare att involvera.
Det framsta som kom ut fran den lokala gruppen i Malmo var kunskap om vad som ar
viktigt att tanka pa i en delandeekonomi samt hur en delandeprocess i Segepark kan
organiseras pa ett bra satt.
– Fragor som vi lyfte handlade om hur mycket man ska slappa invanarna fria och hur
mycket Malmo stad ska vara inblandad. Att ”vaga vara strategiskt oforberedd” var ett
uttryck som jag tidigare hade hort och som jag inforde. Det handlar om att inte planera
for mycket sa att de som bor och arbetar i omradet sjalva far bestamma hur delandet
ska se ut och fungera. Kommunen ska tillhandahalla mojligheten och resurser sa att det
rullar pa men utan att krava nagra initiativ. Det bli som att vi ”satter vaggarna” och att
invanarna ”moblerar huset”, fortsatter Johanna.
Att fundera pa de sociala och ekonomiska aspekterna av delande lyfter manga fragor
och som enligt Johanna ar sarskilt viktiga att beakta:
- Vem ar med och delar, vad kan det innebara for de som ar med och for vem byggs
delandesystemet? Om man inte har nagonting att dela med sig av, far man anda vara
med? All den kunskap som den lokala gruppen har lart sig under projektperioden finns
sammanfattat och har spridits till saval medarbetarna pa Malmo stad som staderna i det
internationella natverket samt projektet Sharing Cities.
- Den lokala URBACT-gruppen ville garna fortsatta arbeta med delande och utgor
numera en referensgrupp i ett annat projekt, Sharing Cities. Har ar Malmo tillsammans
med Stockholm, Goteborg och Umea ar en testbadd for delande vilket innebar att
gruppens kunskap kan spridas vidare och anvandas. Det tycker vi ar jatteroligt, avslutar
Johanna.
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6) Matinköp som ett verktyg i miljöarbetet
- De har internationella utbytesprojekten ar superbra for det hander sa mycket
intressanta, positiva och fantastiska saker pa lokal niva som inte kommer igenom
bruset. Det ar enormt inspirerande - och vi kan lara oss och ta hem det, berattar Helena
Nordlund som har varit projektledare for URBACT-projektet AGRI-URBAN.

AGRI-URBAN ar det andra livsmedelsrelaterade URBACT-projektet som Sodertalje
kommun deltar i (Sodertalje har deltagit i totalt tre URBACT-projekt, men det handlade
om byggande och samhallsplanering). Tack vare Sodertaljes tidigare URBACTdeltagande och arbetet med att vidareutveckla kommunens kostkoncept fick man
chansen att delta i AGRI-URBAN.
- Kostkonceptet bygger pa mer lokala och sasongsbaserade maltider som ar
producerade i ekologiska kretsloppsjordbruk som inte overgoder Ostersjon. Mindre
mangd kott, minskat svinn, men mer gronsaker, baljvaxter och fullkorn ingar ocksa.
Genom ett beslut 2001 att anvanda kommunala matinkop som ett verktyg i miljoarbetet
har menybeslut och matlagning decentraliserats ut till manga av kommunens forskolor,
skolor, gymnasium och aldrevard, men den overgripande kostpolicyn tas gemensamt for
alla koken, sager Helena.
AGRI-URBAN har byggt vidare pa kostkonceptet, och allt arbete hanger ihop i ett slags
nat eller vav som bygger pa varandra. Det ar sjutton ars arbete som har lett fram till att
Sodertalje numera har en antagen odlingsstrategi, dar en handlingsplan och en
fallstudie som togs fram inom AGRI-URBAN-projektet gett viktig input. Kommunen
arbetade inom AGRI-URBAN genom tre grupper i denna process.
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- Den allmanna gruppens blandade intressenter bidrog till handlingsplanen genom att
vidga vara vyer om odlingsfragan. I utbildningsgruppen delade kommunens fyra
utbildningar inom tradgard och lantbruk ideer och mojligheter. Den interna gruppen
samlade tjanstepersoner och politiker fran samhallsbyggnadskontoret for att diskutera
vikten av den fysiska planeringen for odlingsfragan och mojligheten att starta
odlingsinitiativ. Odlingsstrategin har delvis utgatt fran handlingsplanen och har arbetats
fram av samhallsbyggnadskontoret, sager Helena och fortsatter:
- Aven fallstudien pa en komplementodling som drivs i privat regi i form av en daglig
verksamhet for unga vuxna inom kommunen har gett forebild till en del i
odlingsstrategin. Vi myntade begreppet komplementodling, och det ar odling inom en
organisation eller institution som inte har odling som huvudsyfte men som anvander
det som ett pedagogiskt, terapeutiskt eller kulturellt verktyg i sin verksamhet. Alla
partnerstader behovde inte gora en fallstudie, men for oss har det varit jattebra input.
Sodertalje kommun har redan kommit igang med att implementera delar av
odlingsstrategin och har bland annat upphandlat odlingsradgivare som den egna
kommunala verksamheten kan nyttja for att komma igang med odling. Det gar aven att
ansoka om bidrag till grundutrustning. Efter forebild fran Monmouthshire i Wales har
aven en pollineringsplan borjat implementeras. Dessutom foreslas en jordbrukspark, en
tradgardsinkubator och en kommunal gronsaksodling for att framja den yrkesmassiga
odlingen samt for att fa in mer lokala produkter till den offentliga maltiden.
Fritidsodling och komplementodling ar daremot inte bara for noje utan kan ocksa ha
betydelse for beredskapen. Just nu arbetar kommunen fram en livsmedelsforsorjningsstrategi som tittar pa hela livsmedelskedjan ur ett beredskapsperspektiv.
Att ha spridit kunskap om odling till enskilda manniskor och institutioner kan vara
vardefullt om man tanker sig ett krislage da det skulle vara brist pa mat.
- Vi hoppas pa att vart arbete genom AGRI-URBAN ska leda till mer aktivitet inom de
grona naringarna samt mer kunskap och medvetenhet kring odling och matproduktion.
Det skulle aven gora kommunen mer attraktiv. Om vi far igang jordbruksparken och
tradgardinkubatorn kommer vi kunna fanga upp de som vill starta odlingsforetag, bland
annat nyanlanda. Forhoppningen ar odling ska bli tillgangligt for nya grupper av
manniskor, avslutar Helena.
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7) Involvering av lärare och elever lyfts internationellt
- Skolan i Bjuv blev vart flaggskepp i det internationella samarbetet och ett av de mest
konkreta exempel pa medborgarlog som lyftes upp, berattar projektledaren Jorgen
Dehlin fan Lansstyrelsen Skane.

Inom ramen for URBACT-projektet CHANGE! har lokala aktorer arbetat med konkreta
exempel for att utveckla medborgardialogen i Skane. Eftersom beslut om
medborgardialog huvudsakligen och mest intensivast ligger pa kommunal niva var det
viktigt for projektet att involvera kommuner i den lokala arbetsgruppen. De fem
skanska kommunerna som deltog i den lokala gruppen besokte varandra under
projektets gang for att ta del av praxis inom medborgardialog fran de olika platserna i
Skane.
- Vi ville med utgangspunkt fran karnan i CHANGE! och den sa kallade omvanda
pyramidmodellen arbeta med hur vi kan utveckla medborgardialogen i offentlig sektor i
Skane. Till en borjan var diskussionerna fria och foljde en kaosteori dar ideer foder
varandra. Allteftersom gruppen rorde sig nerat i pyramiden blev diskussionerna mer
konkreta. Det var nar vi kom ner tills pyramidens spets som vi i gruppen kunde
formulera vad vi vill gora eller hur vi skulle ga vidare, berattar projektledaren Jorgen
Dehlin.
Insatsen med att bygga om en skola i Bjuv kommun genom att direkt vanda sig till elever
och larare var ett exempel fran den lokala gruppen i Skane som Lansstyrelsen lyckades
lyfta upp internationellt.
- Skolan i Bjuv blev vart flaggskepp i det internationella samarbetet och ett av de mest
konkreta exempel pa medborgarlog som lyftes upp. I Bjuv involverades de framtida
brukarna i hog utstrackning i utformningen av den nya skolan. Att inkludera de som
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sallan beaktas, i detta fall barnen, ar ett annat satt att arbeta med dialog och nagot som
inte alla europeiska stader skulle kunna tanka sig att gora.
De andra staderna i natverket var mycket intresserade av skolan och bjod in Bjuv
kommun till det internationella motet i Riga (Lettland) for att beratta mer om det.
Jorgen fortsatter:
- Utbytet mellan staderna i det internationella natverket resulterade i ett mycket bra
utbyte och medforde dessutom spill-over-effekter pa andra politikomraden, exempelvis
flyktingmottagande i Forlí (Italien) och hur Riga arbetar med att engagera medborgarna
i sin medborgardialog. Att staderna i natverket var pa lika niva storleksmassigt innebar
att mindre staders perspektiv lyftes in och att projektet snarare handlade om
samhallsplanering an stadsplanering.
Redan fore Lansstyrelsen i Skane blev inbjuden till att delta i CHANGE! hade de
identifierat behovet av ett natverk for utbyte och samarbete kring medborgardialog. Det
ar genom URBACT-projektet som man nu undersoker mojligheten att skapa ett sadant
natverk i Skane.
- Att arbeta med EU-projekt ar en medveten strategisk kompetensutveckling for
Lansstyrelsens personal. URBACT ar ett utmarkt forsta steg for kollegor som vill borja
arbeta med EU-projekt eftersom det ar konkret, enkelt och har bra dialog med bade
sekretariatet i Paris och Tillvaxtverket som nationell kontaktpunkt, berattar Jorgen.
Lansstyrelsen kommer nu att arbeta vidare med att forverkliga natverket for att
exempelvis lyfta upp skolan i Bjuv som ett case och gott exempel for fler, men aven for
att bygga vidare pa tidigare URBACT-projekt som Lansstyrelsen har varit involverat i.
CHANGE! har dessutom gett upphov till tva nya projektideer.
- Den ena ideen handlar om hur blockkedjor kan anvandas vid medborgardialog,
exempelvis vid folkomrostning. Den andra projektiden handlar om estetisk arkitektur
for en estetisk, och inte bara funktionell, utformning av stadsrummet.
Pa fragan om Lansstyrelsen kan tanka sig att delta i ett URBACT-projekt igen svarar
Jorgen:
- Absolut. Vi har som forslag att starta ett eget UTBACT-projekt tillsammans med Bjuv
kommun som skulle handla om medborgardialog i samhallsplanering. For att gora en
bra ansokan ska vi ta med oss alla lardomar fran CHANGE! samt tidigare ansokningar.
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