UTBILDNING

UCM URBAN CENTRE MANAGEMENT

UCM – QM KVALITETSMÄRK DIN STAD!
KL 12-16.30 DEN 12 MARS 2019 I MALMÖ

Behöver du support och handledning för att kvalitetssäkra
utvecklingsarbetet av stadskärnan och samtidigt få tips
på hur du kan jobba effektivare och smartare?
Då är UCM – QM-utbildningen för dig! Ett godkänt QM är en
kvalitetssäkring för samverkan och utvecklingsarbetet mellan
privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor har anpassat den
internationella QM-standarden för att passa svenska
förhållanden. I kursen 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.

SYFTE

Västervik – Årets Stadskärna 2017

För att nå resultat och framgång behöver samverkan organiseras, ha en
uthållighet med en tydlig struktur samt styrning i arbetet. Vision, strategi,
samverkansformer, arbetsätt, åtgärdsprogram och ekonomi är viktiga delar
i processen. Det är ett långsiktig arbete som kräver både engagemang och
tydliga gemensamma mätbara mål i det gränsöverskridande samarbetet.

MÅL
Att uppfylla QM-s kriterier enligt de satta målen.

MÅLGRUPP
Organisationer som har ett eget medlemskap i Svenska Stadskärnor. Det
innefattar kommuner, handel, fastighetsägare m fl aktörer inom stadsutvecklingen.

s

VÄND

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL
KL 12.00-16.30 • SÖDRA VALLGATAN 5, MALMÖ
12.00 LUNCH
13.00 • Introduktion – syfte med QM och utmärkelsen Årets Stadskärna
• Frågor – mycket utrymme finns för frågor
• Genomgång av del 1 i ansökningsformuläret
• Olika möjliga former för partnerskap
• Ekonomiska lösningar
• Dokumentation för att styrka innehållet
• Genomgång av del 2
• Visioner och strategier
15.00

•
•
•
•
•

Genomgång del 3
Genomförande/uppföljning/proaktivitet
Genomgång av lämpliga dokument att ha till hands
Sammanfattning och avslutande frågor
Avslutning

ANMÄLAN
Maila till anmalan@svenskastadskarnor.se senast den 25 februari 2017.
Antalet platser är begränsat till 15 personer. Först-till-kvarn-principen gäller.

PRIS
Person nr 1
Medlemspris* 2 995 kr (ord 3 495 kr)
Person nr 2
Medlemspris 2 495 kr (ord 2 995 kr)
Person nr 3 m fl Medlemspris 1 995 kr (ord 2 495 kr)
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.

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. Moms tillkommer på priserna.

Utbildningsledare är Rosemarie
Lindström med närmare 20 års
erfarenhet som cityledare och
centrumutvecklare. Hon har tagit
två städer till utmärkelsen Årets
Stadskärna, Uddevalla 2005 och
Växjö 2010, som även var det årets
pristagare. Under åren 2006-2011
var hon verksam som vd för Växjö
Citysamverkan AB och 2012 fick
hon utmärkelsen Årets Centrumutvecklare. Ingår numera i ledningsgruppen för Svenska Stadskärnor
och arbetar som konsult i stadsutvecklingsfrågor.

ARRANGÖRER

UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete med Fastighetsägarna, Svensk
Handel, Svenska Kommunaltekniska Föreningen 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
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