Göteborg Citys utvecklingsarbete har fått europeisk kvalitetsmärkning
Nu har Göteborg Citysamverkan fått Europeisk Quality Mark-certifiering - en
kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för att utveckla en attraktiv
stadskärna. Certifieringen är ett kvitto på att utvecklingen av Göteborg City är sammanhållen,
hållbar och strukturerad.
Nu har Göteborg Citysamverkans arbete granskats av den rikstäckande och branschöverskridande
organisationen Svenska Stadskärnor och resultatet är certifieringen Quality Mark (QM). QM är en
europeisk kvalitetsmärkning på hur stadens olika aktörer gemensamt arbetar för en positiv, medveten
och strukturerad utveckling av stadskärnan.
Att inneha ett certifikat visar att stadens aktörer samarbetar långsiktigt och strategiskt. Man har tydliga
gemensamma mål och följer upp resultaten, vilket leder till en stabil samverkan där stadskärnans
nyckelaktörer tillsammans skapar förutsättningar för nya investeringar och god utveckling. Över tid
har såväl konsumtions- som besöksmönster förändrats och med de senaste utmaningarna i och med
pandemin så har det gemensamma engagemanget och drivkraften i samverkan visat sig vara än
viktigare. Certifieringen gäller i tre år.
”Vår extremt expansiva tillväxt och stadsutveckling i Göteborgs centrala delar ställer unika krav på
dialog och samverkan mellan boende i Västsverige, Göteborgs Stad, företagare och NGO:s. Vi har
under de senaste åren tillsammans fokuserat på att vidareutveckla våra demokratiska strukturer och
entreprenöriella förhållningssätt för att gå från idé till förverkligande så snabbt och friktionsfritt som
möjligt.” Henrik Olsson, cityledare, Göteborg Citysamverkan
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Svenska Stadskärnor – en paraplyorganisation för kommun, företag och organisationer som arbetar med utvecklingen av Sveriges städer och
orter – står bakom kvalitetsmärkningen
Quality Mark.Är en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i city. Det grundläggande kravet är att det ska finnas ett
strukturerat samarbete mellan stadskärnans både offentliga och privata aktörer det vill säga kommun, fastighetsägare, verksamhetsidkare
inom handel, restaurang, servicenäring, besöksnäring och andra aktörer. Därefter granskas delar såsom nuläge, organisation, finansiering,
vision, affärsidé, mål, strategi, verksamhetsplan, resultatuppföljning och kommunikation. Att inneha en certifiering visar att man arbetar
långsiktigt och strategiskt. QM baseras på en europeisk certifiering som tagits fram gemensamt i ett samarbete kallat “TOCEMA Europe”
(Town Center Management Europe). För att kunna föräras titeln “Årets Stadskärna” måste man först bli certifierad enligt QM.
Göteborg Citysamverkan är en samverkansplattform som ägs av Göteborgs Stad samt centrumorganisationerna Avenyn Paradgatan AB,
Innerstaden Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening. Citysamverkans ändamål ska vara att skapa en sammanhållen och
ändamålsenlig gemensam hantering av strategiska frågor i syfte att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft
för både göteborgare och turister samt attrahera människor och företag till regionen.

