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SPETSKOMPETENS!
Svenska Stadskärnor har en lång och gedigen erfarenhet 
av kompetensutveckling. Inom ramen för Urban Centre 
Managemant, UCM, erbjuder vi olika branschanpassade 
utbildningar framtagna i samarbete med branschorgani-
sationerna Fastighetsägarna, Sveriges Centrumutvecklare, 
Svensk Handel, Visita och Svenska Kommunaltekniska 
Föreningen. Förankring finns även i Svenska Stadskärnors 
Forskarråd. Tillsammans erbjuder vi en unik nationell plattform 
för spetskompetens, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande 

med branschkollegor i hela Sverige.

UCM • BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT – BID

Vad är BID och hur kan man arbeta med modellen? BID är en organiserad
samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig och privat
sektor. Man har en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan
med tillhörande finansiering. Allt för att nå ett gemensamt resultat som
man inte kan åstadkomma på egen hand! 

”UCM Basic är en mycket inspirerande 
utbildning som belyser hur viktigt det 
är med en väl fungerande samverkans-
process för att nå framgång inom 
cityutveckling!”

Simon Staflund
Eventkoordinator, Jönköping City

”
EN DELTAGARE MEDLEMSPRIS* 
2 995 kr/person (ord. 3 495 kr) 

TVÅ DELTAGARE MEDLEMSPRIS 
2 495 kr/person (ord. 2 995 kr)
 
TRE ELLER FLER DELTAGARE 
MEDLEMSPRIS 1 495 kr/person 
(ord. 1 995 kr).

Moms tillkommer. 

29/9 2016
30/3 2017 

MALMÖ

* Medlemspris gäller för dig som är medlem i Svenska Stadskärnor eller Sveriges Centrumutvecklare. 



”

För mig som är helt ny i branschen gav 
utbildningen mig enormt mycket. Det var 

en kanonbra kickstart som gav en bra 
förståelse inför mitt kommande arbete 

som handelsutvecklare. Att jag sen lärde 
känna ett gäng kollegor runt om i landet 

var en fin bonus.  

Minna Thörnqvist, Höganäs

UCM-utbildningen är en investering 
för både erfarna och de med mindre

 erfarenhet och en värdefull merit i CV:n. 
Bra föreläsare som gav oss inspiration 

och ny kunskap. 

Stefan Nygren 
Centrumutvecklare

Senior Adviser

I våras genomförde vi ett väldigt uppskattat studiebesök i Köpenhamn där 
vi spanade in trender kring attraktiva mötesplatser, kvällsekonomin och nya 
matkoncept. Vi erbjuder liknande upplägg för interna arbetsgrupper eller 
samverkansgrupper från en stad. Det är ett utmärkt tillfälle för att få ny 
inspiration, möjligheter till benchmarking och nätverkande! 

Kontakta oss för offert om ni önskar boka studieresa info@svenskastadskärnor.se.
Håll även utkik på vår hemsida och Facebook där vi ligger upp aktuell information. 

”

”Som cityledare har jag fått lära mig 
mer om stadsutveckling och vikten av 

samverkan mellan berörda aktörer och 
samarbetspartner samtidigt som jag 

fick ett nytt härligt kontaktnät. 

Lisa Statham, Borås City

2016
9-11/11

MALMÖ

VALFRITT
DATUM

”2017
13/3

MALMÖ

UCM • BASIC STADS- OCH CENTRUMUTVECKLING

Är du ny i branschen eller märker att din kompetens behöver förstärkas? 
Då ska du välja denna branschanpassade basutbildning. Du får lära dig grunderna 
för att framgångsrikt utveckla orter, städer, gallerior och andra handelsplatser 
samt vikten av samverkan mellan stadens olika aktörer.  Vi tittar på vad som gör 
en plats attraktiv samt analyserar handelsbeteenden, trender och vår omvärld. 
Stort fokus ligger på marknadsmodeller och kommersiell stadsplanering. 
MEDLEMSPRIS 12 900 kr ex moms (17 900 kr icke-medlem) 

UCM • AT HOME STADS- OCH CENTRUMUTVECKLING 
PÅ HEMMAPLAN

Är ni flera i er organisation som behöver en gemensam branschutbildning 
kring stadsutveckling? Då kommer vi med ett skräddarsytt och förpackat 
UCM At Home utbildningsprogram till Din stad.  Alla får samma kunskapsbas 
samtidigt och utvecklingsarbetet får en ”kick-start”. Det är både en tids- och 
kostnadseffektiv utbildningsform, som varit värdefull i processen för de städer 
som genomfört den. 

Kontakta oss gärna för referensstäder och offert!

UCM • PERSONLIGT LEDARSKAP   

Är du ny i ledarrollen eller vill vidareutveckla ditt ledarskap? Då är denna 
branschanpassade utbildning rätt för dig! Vi går igenom ledarens roll och 
vikten av effektiv kommunikation. Du får lära dig planera, prioritera och 
motivera. Stort fokus ligger på samarbete, grupputveckling och personlig 
utveckling. Kursen ger dig verktyg för att leda, motivera samt coacha dig själv, 
dina medarbetare och andra du samarbetar med. 
MEDLEMSPRIS 14 900 kr ex moms (19 900 kr icke-medlem) 

UCM • QM – QUALITY MARK 
KVALITETSMÄRK DIN STAD!  

Vill du ha support och coachning för att kvalitetssäkra utvecklingsarbetet av 
stadskärnan och samtidigt jobba effektivare och smartare? Då är UCM QM-
utbildningen för dig! Utifrån den internationella QM-standarden, som vi har 
anpassat till svenska förhållanden, gör vi en djupdykning för att hitta rätt 
struktur och metoder för att jobba mer proaktivt. Har ni som stad målet att 
ansöka till Årets Stadskärna** är QM en förutsättning. 
MEDLEMSPRIS samma pris som UCM • BIDm se föregående sida.

2017
7-9/3

MALMÖ

UCM • TECHNICAL VISITS • INTERNATIONELLA STUDIEBESÖK

Köpenhamns nya cykelbro Cykelslangen , en succé som 
förkortar många pendlars cykelfärd.

* * Årets Stadskärna är en prestigefull utmärkelse för framgångsrik 
utveckling av stadskärnan som delas ut varje år. 



UCM 
ARRANGERAS AV SVENSKA 

STADSKÄRNOR

I SAMARBETE MED
 

INTRESSERAD?
Skicka din anmälan till 
anmalan@svenskastadskarnor.se 

UTBILDNINGSANSVARIG
Tomas Kruth  
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se
  
KURSSAMORDNARE
Marlene Hassel, 070-657 52 99
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

VI FINNS I HELA SVERIGE!
Svenska Stadskärnor samverkar med

Sveriges Kommuner och landsting (SKL), 
Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, 
Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 
185 enskilda företag, kommuner och 

samverkansorganisationer samt 
nätverket Sveriges Centrumutvecklare. 

Box 186, 201 21 Malmö • Besök Jörgen Kocksgatan 1 B
Tel +46 40 18 44 00 • info@svenskastadskarnor.se • www.svenskastadskarnor.se

Mer information om varje utbildning hittar du på vår hemsida. 

•


