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STADS- OCH CENTRUMUTVECKLING

Hållbar stadsutveckling – vad innebär det och hur går det till?
Är du ny i branschen eller märker att du behöver uppdatera 
och förstärka din kompetens? 

Då ska du välja denna branschanpassade basutbildning. För att driva komplexa 

utvecklingsprocesser behövs en ständig påfyllnad av kunskap, erfarenhetsutbyte 

och nätverkande. Här får du lära dig grunderna för att framgångsrikt utveckla 

orter, städer, gallerior och andra handelsplatser samt vikten av samverkan.  

Vi tittar på vad som gör en plats attraktiv utifrån olika perspektiv samt 

analyserar handelsbeteenden, trender och omvärlden. Det innefattar allt

från geografiska tillväxtmodeller till analys av statistik och konkreta exempel 

på vad som gör en stad attraktiv. Stort fokus ligger på marknadsmodeller och 

kommersiell stadsplanering. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig inom privat och offentlig sektor som arbetar 

inom områden som rör stadens attraktionskraft. Det är exempelvis politiker 

och kommunala tjänstemän inom aktuella förvaltningar såsom kultur/fritid, 

samhälle och stadsbyggnad, tekniska förvaltningar samt centrumledare, centrum-

utvecklare, fastighetsägare och privata näringsidkare inom handel och besöksnäring. 

Denna mix av deltagare från hela landet är särskilt värdefull för nätverkade samt 

utbyte av kunskap och erfarenheter. 

SYFTE
Syftet med utbildningen är att ge grunderna för hur man kan samverka på ett 

framgångsrikt sätt och därmed utveckla orter och städer med dess stadskärnor, 

stadsdelar, köpcentrum samt olika mötes- och handelsplatser. Ett kursintyg lämnas 

efter utbildningen, vilket blir ett värdefull dokument i din fortsatta yrkeskarriär. 

Mycket positiva dagar, väldigt 
nyttigt och otroligt lärorikt.

Jättebra och duktiga föreläsare. 

Bra upplägg.

Tydligt och informativt.

Nätverket var oslagbart!

Några av deltagarnas 
kommentarer efter UCM Basic-
utbildningen november 2017.
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•  Hållbar stadsutveckling

•  Att driva komplexa utvecklingsprocesser 

•  Analys av handelns siffror och annan statistik

•  Urbana trender och vår omvärld

•  Geografiska tillväxt- och marknadsmodeller

•  Vad gör en plats attraktiv och funktionell? 

Vi kombinerar teori med praktiska exempel och tar vara på deltagarnas 

samlade erfarenheter genom en väl vald kombination av föreläsningar 

och workshops.

ANMÄLAN
Maila till anmalan@svenskastadskarnor.se senast den 25 oktober 2019. 

Anmälan kan göras senare i mån av plats.

PRIS 
Medlemspris:    13 900 kr*, moms tillkommer.

Ordinarie pris:     18 900 kr, moms tillkommer. 

Vid anmälan av två personer från samma arbetsplats får ni 25 % 

på en av kursavgifterna.

* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Centrumutvecklare.se

Anmälan är bindande och faktureras i samband med din anmälan. Vid förhinder kan 

platsen överlåtas till en kollega.  Avbokning kan göras senast 14 dagar före kursstart.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart återbetalas 50% av deltagaravgiften.

TILLKOMMER: mat för tre dagar och två dagars logi.  Vi reserverar hotell centralt 

i Malmö, meddela om ni önskar övernattning. Ca pris 1 500 kr/natt inkl frukost.

KURSINNEHÅLL

Nöjda och glada deltagarefrån UCM Basic 2018.

Södra Vallgatan 5 • EC Södertull • 211 40 Malmö
info@svenskastadskarnor.se   •  www.svenskastadskarnor.se

ARRANGÖRER
UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete med Fastighetsägarna, 

Svensk Handel, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Sveriges Centrumutvecklare.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Utbildningsansvarig   Kurssamordnare

Tomas Kruth, 072-536 06 19              Marlene Hassel, 070-657 52 99

tomas.kruth@svenskastadskarnor.se            marlene.hassel@svenskastadskarnor.se


