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Förord
Helsingborg, en stad i kraftig tillväxt,
förändring och utveckling.
Genom denna handlingsplan vill vi utifrån vårt
uppdrag bidra till en ökad trygghet genom att
systematiskt arbeta med trygghetsfrågorna.
Men också underlätta och inspirera till sam
verkan med andra aktörer kring hur vi tillsam
mans på olika sätt kan påverka trygghets
frågorna.
Trygghet är en viktig fråga som på så många sätt
berör och påverkar en stad och dess invånare.
Trygghet berör såväl den faktiska tryggheten som
tar sin utgångspunkt i inträffade händelser som
den upplevda tryggheten som istället tar utgångs
punkter i människors känsla och uppfattning
kopplat till trygghet. Båda dessa perspektiv
är viktiga och påverkar såväl människor som
stadsdelar.
Vi bygger även genom handlingsplanen en
gedigen kunskapsgrund som vi sen löpande kan
använda oss av i såväl det löpande arbetet som
vid större investeringar och stadsutvecklings
projekt. Men även andra aktörer kan ha stor nytta
av de nulägesbeskrivningar som sammanställs.
Vilket kommer vara ett välkommet tillskott i sam
verkan med andra aktörer.
Otrygghet kan bidra till att människor väljer att
avstå från att delta i aktiviteter eller förändrar sitt
beteende eller sina rörelsemönster. Ett vanligt
exempel kan vara att äldre människor avstår från
kvällsaktiviteter, vilket i sin tur kan skapa ålders
segregerade miljöer. I stadens centrum är därför
satsningen på ”Purple flag” eller som man kan
säga fokus på kvällsekonomi och utbudet över

dygnets timmar ett välkommet grepp för att
stärka en trygg och levande stadskärna under
större del av dygnet. I Helsingborg har vi en
tilltro till att samverkan mellan olika aktörer,
mänsklig närvaro, möten över generationer,
mellan stadsdelar och flöden av människor
tvärtom kan bidra till att skapa trygghet. Vår
förhoppning är att Stadsbyggnadsnämnden
Handlingsplan för trygghet kommer till att bidra
i detta arbete efterhand som vi tillsammans
med andra utvecklar Helsingborg.
Efterhand som staden växer behöver även fler
komma in på arbetsmarknaden och bli självför
sörjande. I samma takt som vi blir fler helsing
borgare och nya bostäder tillskapas behöver
även näringslivet och arbetsplatser få möjlighet
att utvecklas. Därav behöver vi i trygghetsarbetet
kunna rikta fokus mot såväl bostadsområden,
verksamhetsområden och de offentliga miljöerna.
Socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt kommer
också att påverka tryggheten positivt och mot
verka utanförskap.

Helsingborg den 23 mars 2017

Christian Orsing
Stadsbyggnadsnämndens ordförande
Helsingborgs stad
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#1 Bakgrund och mål
Att känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och en av de
viktigaste delarna i en attraktiv och levande stad.

För många är den upplevda otryggheten en
begränsning eftersom livet inte kan levas fullt
ut. Helsingborgs stad arbetar aktivt med att
skapa en tryggare stadsmiljö. En god samverkan
mellan olika myndigheter och förvaltningar är en
förutsättning för att komma till rätta med en del
orsaker som får människor att känna sig otrygga.
Idag arbetar Helsingborg stad
med trygghet genom att:
 Förbättra områden och platser som upplevs
som otrygga av invånarna.
 Diskutera och uppdatera nulägesbilden
av tryggheten i Helsingborg genom BSAnätverket och ämbetsmannagruppen
Tryggare Helsingborg.
 Ha en kontinuerlig dialog med invånare,
fastighetsägare, verksamheter och föreningar
för att få en aktuell bild av hur de upplever
tryggheten i Helsingborg.
 Vara delaktiga i projekt så som DrottningH,
PlantEra PlantÄra på Planteringen, Plante
ringar utan gränser, Purple Flag i city, där
flera olika aktörer deltager.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser nu ett behov
av att få en övergripande bild av den upplevda
tryggheten i staden för att hantera existerande
och kommande utmaningar. Genom att arbeta
mer proaktivt och aktivt inhämta information
och synpunkter från Helsingborgs invånare är
vi mer uppdaterade inför våra årliga trygghets
insatser. Det finns också behov av att diskutera
vilka medel som ska avsättas och hur de ska
prioriteras.

Huvudmål

Vi ska arbeta med att förbättra den upplevda
tryggheten i Helsingborg genom fysiska åtgärder
för att skapa en attraktiv stadsmiljö. Det gör vi
tillsammans med stadens aktörer genom dialog,
gestaltning och placemaking *.

Handlingsplanens mål

Handlingsplanen beskriver behov och satsningar
under perioden 2018 – 2023 för att uppnå en
tryggare stadsmiljö. Handlingsplanen beskriver
också strategier och metoder för hur vi ska
arbeta med trygghetsinsatser.

* Se sidan 13.

Handlingsplanen ska ge förutsättningar för att:
 Utveckla nya metoder och strategier
för vårt trygghetsarbete.

 Aktivt inhämta information och synpunkter
från Helsingborgs invånare inför våra årliga
prioriteringar.
 Arbeta mer proaktivt och höja ambitionsnivån
för att möta behoven av trygghetssatsningar.
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Övergripande ambitioner om trygghet
Vision Helsingborg 2035

När människor är trygga har de också större
handlingsutrymme och förutsättningar att för
verkliga sina livsmål.

Handlingsplanen för trygghet i stadsmiljön
är tydligt kopplad till stadens vision. Flera av
visionens fokusområden handlar bland annat
om trygghet, som exempelvis:

Plan för lika möjligheter

Den skapande staden
För att det ska finnas rum för kreativitet är det
nödvändigt att människans mest nödvändiga
behov är uppfyllda, som till exempel trygghet.
När människor som är trygga möts och har tillit
till varandra ökar stadens kreativa och innovativa
förmåga.

Plan för lika möjligheter ska beskriva hur
kommunen vill säkerställa lika rättigheter och
möjligheter för alla helsingborgare. Planen
beskriver hur alla människor har samma rätt till
stadens rum, både det fysiska och det sociala
rummet. Utan att fysiska hinder, otrygghet, risk
att bli utsatt för diskriminering och begränsande
normer begränsar ens utrymme.

Den gemensamma staden
Samhörighet och trygghet går hand i hand.
Områden där samhörigheten är stark med social
kontroll upplevs som mer trygga och upplevd
trygghet påverkas av det sociala stödet man
har i sitt liv.

Ett av planens förslag på tillvägagångssätt är
att genomföra trygghetsvandringar med olika
målgrupper och ta fram åtgärder som kan öka
tryggheten.

Den balanserade staden
Förekomsten av brottslighet hänger nära
samman med en lång rad andra faktorer
relaterade till sociala förhållanden. Säkerhet/
brottslighet indikerar grad av social hållbarhet.

Helsingborgs stadsmiljöprogram beskriver hur
vi arbetar för att utveckla Helsingborgs centrum
med konkreta exempel. Ett av de fyra inriktnings
målen för en levande stadskärna är ”Trygg och
säker”.

Stadsmiljöprogram
– en levande stadskärna

Livskvalitetsprogrammet

Livskvalitetsprogrammet säger vad vi ska foku
sera på och hur vi ska skapa förutsättningar för
att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva
god livskvalitet.
Ett av fokusområdena i Livskvalitetsprogrammet
säger att i Helsingborg ska vi skapa trygga och
säkra miljöer. Därför ska vi prioritera att upp
muntra initiativ som baserat på mänsklig närvaro
skapar trygghet och får oss att vistas i våra
gemensamma offentliga rum.
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#2 Planens ramar
Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön omfattar hela kommunen
och tidsbegränsas efter investeringsbudgetens tidsram.

Upplägg

Handlingsplanen fokuserar på de mest priori
terade insatserna vad gäller upplevd trygghet.
Arbetet går i huvudsak ut på att förbättra och
utveckla den mark stadsbyggnadsförvaltningen
har rådighet över. För att nå framgång i arbetet är
det avgörande att stadsbyggnadsförvaltningen
samarbetar med andra förvaltningar, markägare
och myndigheter och att vi alla har gemensam
ma mål för hur vi ska arbeta med problemen i
respektive verksamhet.

Dynamisk handlingsplan

För att vi ska vara flexibla och kunna anpassa
oss till andra pågående projekt och till de områ
den som behöver mest trygghetsinsatser går det
inte att säga konkret var vi ska arbeta under hela
tidsramen.

En årlig trygghetsundersökning kommer att hålla
beslutsunderlaget uppdaterat så att vi under
planering av nästa års insatser kan anpassa oss
efter eventuellt ändrat nuläge.

Avgränsningar

Trygghet är ett brett begrepp. I denna handlings
plan begränsar vi oss till upplevd trygghet i
stadsmiljön. Det innebär att vi arbetar med
fysiska åtgärder som beskärning och belysning,
men också åtgärder som påverkar den sociala
miljön i staden. Under dialogen har många av
synpunkterna handlat om polisiära frågor och
trafiksäkerhet, vilket denna plan inte omfattar.
Dessa synpunkter är däremot sammanfattade
och insamlade till berörda förvaltningar och
myndigheter och kommer att användas i deras
verksamhetsplanering.

Trygghetsprojekt i samverkan med Drömljus, Södra Kyrkogatan Helsingborg
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Förbättrad belysning i Gamla kyrkogården och längs Södergatan, Helsingborg.
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#3 Sju faktorer som påverkar vår …
Upplevelsen av hur tryggt det känns i ett område, är starkt förknippad
med människorna som bor och vistas där.

Att försöka bygga bort känslan av otrygghet
enbart genom fysiska åtgärder är svårt, men det
kan vara ett stöd för hjälp till ”självhjälp”. Genom
att utveckla attraktiva stadsmiljöer ökar närvaron
av människor, vilket bidrar till ökad trygghets
känsla.
Upplevelsen av trygghet i den fysiska miljön
är beroende av en mängd faktorer som står
i samspel med varandra. Sju av de viktigaste

faktorerna beskrivs här. De kan tillsammans
användas som ett verktyg för att lättare kunna
avgöra vad det är som påverkar tryggheten
i ett område.
I nulägesbeskrivningen, se Bilaga 1,
utvärderar vi varje område utifrån dessa
sju faktorer.

1. Omhändertagna miljöer

3. Överblickbarhet

En ren och tilltalande miljö
signalerar att området blir
omhändertaget och känns
generellt tryggare än platser
med skräp, skadegörelse och
klotter. Gestaltning av den offentliga miljön,
konst, kultur och byggnadskultur har bety
delse för hur omhändertagna och vackra
omgivningarna upplevs.

Att ha överblick över om
givningen ger en ökad
trygghetskänsla. Stråk
som är öppna och över
blickbara gör det möjligt
att orientera sig och byta riktning om man
känner sig otrygg. Entréer, hållplatser och
parkeringsplatser är platser som bör vara
synliga från flera håll.

2. Befolkade platser och stråk

4. Belysning

Möten och kontakter
mellan människor är
viktiga att få till eftersom
befolkade miljöer ofta
upplevs tryggare än tomma
och öde områden. Platser som är attraktiva
och riktade till olika åldersgrupper skapar
större flöden av människor och på så sätt
fler ”ögon längs gatan”.

Ljuset är den viktigaste
faktorn för att vi ska
känna oss trygga.
En jämn belysning med
god färgåtergivning som
inte bländar gör att man ser de ansikten
man möter. Rätt ljussättning betonar också
rummets speciella karaktär och förhöjer det
vackra. Bakgator kan bli ”framgator” med
rätt belysning.
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… upplevelse av trygghet

5. Säkerhetsåtgärder
Otrygga platser kan kräva
fysiska säkerhetsåtgärder
som avstängning och ka
meraövervakning. Den här
typen av åtgärder ökar den
upplevda tryggheten men kräver tillstånd av
Länsstyrelsen.

6. Samhörighet
Känner du andra i ditt när
område upplever du ofta
området som tryggare.
Genom att arbeta med
samhörighet och gemenskap
i bostadsområden och få boende att lära
känna fler i sitt grannskap kan livskvaliteten
och trygghetskänslan öka. I områden med
bra samhörighet och social kontroll, ökar
viljan att gemensamt ta itu med problem,
innan dessa påverkar tryggheten.

7. Identitet
En stadsdel med dåligt
rykte bidrar till otrygghet
då färre utifrån rör sig
i stadsdelen. Bristande
kunskap och information kan
skapa en rädsla som inte är befogad.
Ett områdes rykte kan också påverka de bo
endes stolthet och ägarskap, som indirekt
påverkar tryggheten.
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#4 Hur ska vi arbeta?
Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

– baserat på inkomna synpunkter

Åtgärder som att öka belysning och beskära
buskage är det som efterfrågas mest och är den
vanligaste strategin för att öka tryggheten på en
plats eller längs en sträcka. Att arbeta med så
dana fysiska åtgärder fungerar på de allra flesta
områden och ger bra resultat.

Trygghetsvandring
Ett effektivt verktyg för att förstå vad som
behövs göras i ett område är att ordna trygghets
vandringar tillsammans med viktiga aktörer och
boende i området.

För att öka närvaron i området kan det ibland
vara nödvändigt att genom fysiska åtgärder
förstärka ett stråk eller att tillföra aktiviteter på
en plats.

Belysningsprojekt – Hallbergs trappor, Helsingborg.

Förstärkning av stråk – Terminalgatan, Helsingborg.
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Områdesinsatser

Områdesinsatser

Fysiska åtgärder

– baserat på inkomna synpunkter

I de områden där det behövs mer omfattande
åtgärder på grund av hög kriminalitet och andra
socioekonomiska utmaningar krävs ett större
förvaltningsövergripande arbete. Som en del av
stadsbyggnadsförvaltningens insatser bör vi

Områdesinsats på Fredriksdal i Helsingborg år 2010 med fokus
på att engagera skolelever och att arbeta med attityder och identitets
skapande belysning.

förutom nödvändiga fysiska åtgärder också
arbeta med den sociala miljön. Detta gör vi
genom placemaking* som ökar känslan av social
kontroll, identitet och tillhörighet.

Rosens röda matta på Rosengård i Malmö. En mötesplats
för unga kvinnor som togs fram av unga kvinnor. Platsen
sköts av staden tillsammans med de som använder platsen.

* Placemaking
I vårt arbete med områdesinsatser är Placemaking
en metod som kan användas för att förbättra flera
av de faktorer som påverkar tryggheten, se sidorna
10 och 11.
Placemaking innebär att man utvecklar
platser genom att arbeta med:

 Platsernas identitet och framtoning.
 Den sociala miljön och mötesplatser.
 Kopplingar och flöden till, från och på platserna
samt hur platserna används och vilka aktiviteter
det finns för olika grupper.
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Samverkan
Att samverka med andra aktörer och invånare
är en förutsättning för att komma tillrätta
med den upplevda otryggheten. Det finns flera
olika samverkansformer och beroende på plats
och situation väljs den strategi som passar bäst.
De tre sätt vi oftast använder i Helsingborg
är följande:

1. Förankring och social kontroll

Genom att bygga gemenskap ökar den sociala
kontrollen. Det är viktigt att projektet är förankrat
bland invånarna om trygghetsinsatsen också ska
påverka den sociala miljön i området.
I de områden där vi vill fokusera extra på att
öka gemenskapen och den sociala kontrollen
är medskapandedialog ett viktigt verktyg.

2. Samla resurser och initiativ

Ju bredare samarbete, desto större effekt
får trygghetsarbetet. Många som arbetar
i Helsingborgs stad har redan trygghet som
ett mål i sitt uppdrag eller arbetar med uppgifter som påverkar tryggheten. Genom att
leda resurser och intressen skapas en större
uppslutning kring trygghetsarbetet.

3. Samspel med lokala aktörer

För att ett område ska kunna utvecklas på lång
sikt är det viktigt att vi fångar de resurser som
finns i området, hjälper eldsjälar att genomföra
idéer och startar nya nätverk.

Samverkan i samband med trygghetsinsatsen på Viskängen. Elever från Wiesegrensskolan planterade flera träd längs viskängsstråket.

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET I STADSMILJÖN · HELSINGBORG STAD 2018 - 2023

14

Testa – utvärdera – förbättra

 Det är lättare att reagera på en halvfärdig idé
än att själv sätta sig in i problematiken för att
sedan själv komma på en idé.
 Det är lättare att pröva kontroversiella och
konfliktfyllda åtgärder för att nå fram till en
lösning som alla parter är nöjda med.

U

Metod.

ÄRD
TV

ER A

T
ES

TA

Lösning

D ERA

F
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U

ÖR

Att utveckla platser genom temporära lösningar
innebär ofta att de under en tid blir okodade. Med
det menas att de inte har en lika tydlig funktion
som till exempel en lekplats eller en skatepark.
Ett bra exempel på okodad plats är en scen eller
en öppen gräsyta i en park. Fördelen med den
okodade platsen är att den besöks av människor
i olika åldrar med olika sorters bakgrund vilket
bidrar till att alla känner sig välkomna och där
med tryggare.

 Viljan att delta i stadsutvecklingsprocessen
ökar hos invånarna om de får möjlighet att
experimentera i sin närmiljö.

TR A
BÄT

Att förbättra den sociala miljön är ett långsiktigt
arbete som måste utvärderas kontinuerligt. Det
långsiktiga perspektivet är också nödvändigt för
att förstärka känslan av ägarskap, delaktighet
och identitet.

Fördelar med temporära lösningar som testas,
utvärderas och förbättras är att:

ÄR
TV

Problematiken bakom platser som upplevs
otrygga är ofta komplex. Det innebär att det
sällan finns vedertagna lösningar för att komma
tillrätta med problemen. Ett lyckat förändrings
arbete kräver därför lyhördhet och att olika
temporära åtgärder testas, utvärderas och förbättras innan de blir permanenta.

#5 Metod nulägesbeskrivning
En nulägesbeskrivning av tryggheten i Helsingborg är viktig som underlag
för vidare arbete.

STATISTIK

DIALOG

UTVÄRDERING
AV OMRÅDENA

PRIORITERING

Nulägesbeskrivningen * är baserad på statistik,
dialog och en utvärdering av områdena. Här
förklaras hur vi har arbetat och kommer att
arbeta med de olika stegen.

Vi har dessutom samlat information om för
hållanden som kan påverka tryggheten från
andra förvaltningar, i olika trygghetsnätverk
och internt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Statistik

Utvärdering av områdena

I en generell analys av alla områden i Helsing
borg har vi tittat på ohälsotal och socioeko
nomiska förhållanden (yrkesstatus, utbildning
och inkomst) och försökt avgöra vilka områden
som kan behöva trygghetsinsatser.
Vi har använt information från den digitala
trygghetsenkäten och kartan som lanserades
i juni 2016, där allmänheten kunde tycka till
och svara på frågor om tryggheten.
Vi har också gjort en enkel analys av vilka
områden som framställs som otrygga
i tidningar.

Dialog

Varje område är utvärderat på en generell nivå
utifrån de sju aspekter som påverkar tryggheten
(se sidan 10-11).

Prioritering

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer årligen att
planera trygghetsinsatserna utifrån en nuläges
beskrivning som kontinuerligt hålls uppdaterad
genom trygghetsvandringar och dialog. När det
är flera områden som är i lika stort behov av
insatser väljs de områden där det finns potential
för samverkan med andra aktörer, till exempel
andra förvaltningar inom staden eller boende
i området. Ju större samverkan, desto större
effekt av insatsen.

Förutom den digitala kartan och enkäten som
har varit tillgänglig på helsingborg.se/tryggare
platser så har vi varit i 13 olika områden för att
prata med de boende där. Platserna valde vi
utifrån den statistiska analysen och polisens
trygghetsmätning.

* Nulägesbeskrivningen finns i Bilaga 1.
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#6 Resurser trygghetsarbetet
Finansieringen av handlingsplanens olika projekt kopplas i huvudsak till stadsbyggnads
förvaltningens investeringsbudget och följer den ordinarie budgetprocessen.

Investeringsbudgeten

Driftsbudgeten

Kunskapsläget om tryggheten i Helsingborg
ökar med projektets framskridande och behovet
av trygghetsåtgärder förändras över tid. Därför
behöver projektprioriteringen och finansieringen
aktualiseras och ändras årligen. Detta görs i
samband med den ordinarie budgetprocessen.

Vid genomförandet av olika trygghetsprojekt
kommer drift och underhåll att beaktas. I vissa
fall kan det, för att öka tryggheten, vara nöd
vändigt att tillföra nya värden som kommer att
medföra ökade drift- och underhållskostnader.
Detta förutsätter att en parallell diskussion förs
rörande kompensation av driftskonsekvenser.

För att förbättra den upplevda tryggheten
i Helsingborgs stadsmiljö behöver medel
avsättas i investeringsbudgeten.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ökat
driftsanslag för att arbeta mer med trygghets
vandringar och åtgärder kopplade till dessa.

Förutom nya investeringar arbetar stadsbygg
nadsförvaltningen också med trygghet i den
ordinarie verksamheten. Bland annat kommer
satsningen på trygghet att tydliggöras i mål
styrningen för 2018.

Andra viktiga åtgärder som påverkar tryggheten men som inte är nyinvesteringar är till
exempel bättre belysning, trygghetsbeskärningar
och annan drift av stadsmiljön så som skräp
plockning.

Stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsarbete, projektorientering:
Målstyrning

Investeringsbudget

Driftsbudget
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Ansvarsfördelning
i genomförandet av handlingsplanen
Beställare

Beställare av handlingsplanen är stadsbyggnadsnämnden.

Styrgrupp





Stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadsförvaltningen.
Chef trygghet och säkerhet, stadsledningsförvaltningen.
Enhetschef teknik och stadsliv, drift- och underhållsavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen.
Chef vuxenenheten, socialförvaltningen.

Projektgrupp

Projektgruppen planerar verksamheten och ger förslag på prioriteringar.
Gruppen består av representanter från:
 gestaltnings- och projekteringsenheten (utvecklingsansvarig)
 drift- och underhållsenheten
 stadsledningsförvaltningen/enheten för trygghet och säkerhet
Projektgruppen kommer i det fortsatta arbetet även att föra dialog med invånare, föreningar,
intresseorganisationer, markägare samt andra förvaltningar som är delaktiga i insatserna.

Referensgrupp

Referensgruppen har som uppgift att stödja projektgruppen när de olika projekten ska analyseras
och prioriteras. Referensgruppen är redan befintliga nätverk;
 Brott- och skadeförebyggande nätverket
 tjänstemannagruppen Tryggare Helsingborg

Genomförandefas

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för gestaltning och projektering, projektledning, anläggning
samt uppföljning.

Redovisning

Handlingsplanen kommer att redovisas för Forum (stadsbyggnadsförvaltningen) innan den lyfts
till stadsbyggnadsnämnden. Listan med föreslagen projektprioritering kommer att stämmas av
med Forum (stadsbyggnadsförvaltningen) och plangruppen vid behov.

Beslut

Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön beslutas i stadsbyggnadsnämnden.

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET I STADSMILJÖN · HELSINGBORG STAD 2018 - 2023

18

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET I STADSMILJÖN · HELSINGBORG STAD 2018 - 2023

19

Hur kan vi göra din
omgivning tryggare?
Det går att göra mycket för att skapa
en tryggare stad. Men det är först när
vi hjälps åt som vi ser den största
skillnaden.
Den här handlingsplanen är en hjälp för
oss på stadsbyggnadsförvaltningen
i arbetet med att skapa en tryggare
stadsmiljö – ett arbete som vi allra
helst vill göra tillsammans med dig som
invånare. De projekt som lyckas bäst är
nämligen inte de som är styrda uppifrån,
utan det är när vi möts på mitten och
utvecklar staden. Tillsammans.
Har du idéer om hur vi kan öka trygg
heten i ditt område eller på en annan
plats i Helsingborg? Vill du ha hjälp att
genomföra den?
Då får du gärna skicka ett mejl till
tryggareplatser@helsingborg.se
så hör vi av oss till dig inom kort.

Helsingborgs stad
Kontaktcenter · Stortorget 17
BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 2016
Postadress SE-251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00 · kontaktcenter@helsingborg.se
helsingborg.se

