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 Helsingborgs stads styrdokument 

  Aktiverande  

  syftar till förändring och utveckling 

  PROGRAM – anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar 
  PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

  Normerande  

  reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation 
 
  POLICY – anger principer och vägledning 
  RIKTLINJER – anger absoluta gränser och ska-krav 
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1 Om Purple Flag 
Purple Flag är en utmärkelse, som syftar till att synliggöra de städer som på ett 
framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla kvällsekonomin i 
stadskärnan. 

Det bygger på att staden arbetar med en vision och strategi med tillhörande 
åtgärdsprogram för en trygg, säker och lönsam kvällsekonomi. 

Purple Flag är ett internationellt samarbete mellan ATCM, Association of Town and 
City Management UK och Svenska Stadskärnor i syfte att skapa en jämställd, trygg, 
hållbar, säker och attraktiv stad med ett variationsrikt kvällsutbud genom att skapa 
åtgärder med djup, bredd och långsiktighet för stadens alla aktörer, invånare och 
besökare. 

Målet är att alla verksamheter ska dra nytta av varandra dagtid, kvällstid och nattetid 
utifrån ett hållbart, ekonomiskt och socialt samhällsperspektiv.  

För att bli certifierad krävs det att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem 
fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. 

Utmärkelsen kommer vi att använda när vi profilerar det certifierade området och 
den blir en viktig del i stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. 

Bakgrund 
Inom Helsingborgs stad finns ett stort fokus på en levande, trygg och attraktiv 
stadskärna både från stadens och från näringslivets sida. Det pågår flera projekt, olika 
samverkansformer och dialoger för att nå dessa mål. Purple Flag blir därför en 
naturlig del av detta arbete och en bekräftelse på att både arbetssätt, målsättning och 
resultat sker i rätt riktning. 
 

2 Organisation 
Projektägare: Helsingborgs Citysamverkan, som är är ett trepartssamarbete mellan 

Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad 

Styrgrupp: Citysamverkans ledningsgrupp 

Projektledare: Ann-Charlotte Wedelsbäck, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Projektgrupp: Deltagare från stadsbyggnadsförvaltningen och Citysamverkan 

Referensgrupp: Representanter från fastighetsägare, restauranger, nattklubbar, 
butiker, bostadsrättsföreningar, hotell, polis, väktare, kyrkan, 
tillståndsenheten och mobila teamet 
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Förankring sker gentemot befintliga nätverk inom respektive område och inom 
staden. 

 

2.1  Området 
Det område som är aktuellt för projektet utgår från Maria torg, som utgör kärnan, och 
grenar ut i de närmsta och kringliggande gatorna. 

Maria torg är under omdaning till en destination - ett restaurangtorg med egen grafisk 
profil och med Mariakyrkan i mitten. Det är ett projekt som skett i nära samverkan 
med restaurangerna, fastighetsägare, kyrkan, hotell, stadens förvaltningar. 

 

 

 

2.2 Befintliga nätverk och samarbetsformer 
Citysamverkan med undergrupper som:  

• Trygg & säker – med syfte att skapa ett tryggare city  

• Bruksgatangruppen – med syfte att skapa en mikroidentitet 

• Maria Torggruppen – med syfte att skapa en mikroidentitet 
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• Kommersiella gruppen - fastighetsägarna 

• Krögarnätverket - krögare 

• Stadsmiljögruppen – i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen 

Stadsbyggnadsförvaltningen: 
Främst stadsmiljöavdelningen och avdelningen för drift- och underhåll. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Referensgruppen (Purple Flag): 
Representanter för aktörer inom området – se bilaga 1 

Restauranggruppen: 
Representanter från myndigheterna 

NOD (Näringsliv och destinationsutveckling) med LOTS: 
Stadens lotsfunktion för företag och restauranger hålls samman av Näringsliv och 
destinationsutveckling. Lotsens syfte är att underlätta för de olika verksamheterna 
när det gäller tillstånd. Syftet är att se möjligheter och att föra en dialog. I lotsgruppen 
finns samtliga myndighetsområden representerade.  
 

 

3 Styrande dokument/verktyg 
Arbetet förhåller sig till de styrande dokument som finns i staden. 

• Vision 2035 

• ”Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam 
och balanserad stad för både människor och företag” 

• Plan för lika möjligheter 

• Livskvalitetsprogrammet 

• Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 

• Riktlinjer markupplåtelse, uteserveringar och varuexponering 

• Stadsmiljöprogrammet 

• Teknisk handbok 

• Appen ”Ett bättre Helsingborg” 
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• Kulturprogrammet 

• Näringslivsprogrammet 

• Plan för Destinationsutveckling 

 

4 Nuläge och åtgärder efter fokusområden 
 

4.1 Säkerhet 
Området upplevs idag som otryggt främst i de mörka bakgatorna men även kring 
Maria torg, före den nu pågående ombyggnaden, vid Billeplatsen och Hallbergs 
trappor. 

När nattklubbarna vid norra delen av Bruksgatan, ”Gyllene triangeln”, är öppna blir 
det stökigt framförallt vid stängningsdags eftersom det finns en nattöppen 
restaurang/gatukök precis intill och gaturummet är trångt. Det kan även bli stökigt 
vid avvisning av nattklubbskunder och personalen kan känna sig utsatt. 

En trygghetsvandring har gjorts i city och inom Purple Flagområdet, där 
representanter från polisen, stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för trygghet och 
säkerhet, säkerhetsansvarig Helsingborg Arena och scen AB samt 
stadsbyggnadsnämndens ordförande deltog. 

Det är ett fundamentalt mänskligt behov att känna trygghet och som stad har vi 
ansvar att uppfylla invånarnas rätt till trygghet. Flera mätningar visar att den 
upplevda otryggheten ökar (bland annat Polisens trygghetsmätning) och vi behöver 
därför arbeta mer proaktivt och aktivt med vårt trygghetsarbete och vi behöver göra 
det tillsammans med invånarna och andra aktörer. Viktiga att samverka med är 
fastighetsägare, polis, Citysamverkan och föreningsliv. 

Pågående åtgärder 

- Det arbetas från stadens sida med en handlingsplan för trygghet, som 
sträcker sig 2018-2023, där målet är att förbättra den upplevda tryggheten 
genom fysiska åtgärder för att skapa en attraktiv stadsmiljö.  

- Sverigetaxi har redan idag en taxibeställning via app med GPS, som talar om 
var du är, och där man kan se var taxin befinner sig på väg till dig som kund 
för ökad trygghet. 

- Kaosbelysning finns installerad vid nattklubbarna sedan några år och den 
innebär att det vid incidenter tänds upp stark belysning inom området kring 
nattklubbarna och samarbete mellan ordningsvakter sker. 
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- Idag är två vaktbolag anlitade av våra butiker, varav det ena bolaget Addici 
har flest butiker anslutna. Addici ”vaktar” även våra gågator och torg och 
skickar en daglig rapport till Citysamverkan över händelser och aktiviteter 
under dagen. Detta sker idag enbart dagtid/butikstid. 

- För att motverka buskörning på Södra Storgatan har farthinder satts upp. 

 
Förslag på nya åtgärder 

- Samarbetsprojekt mellan polis, ordningsvakter, restauranger, nattklubbar 
och tillståndsmyndigheten, mobila teamet och enheten för trygg- och 
säkerhet bör utvecklas till ett projekt med ”Trygt natteliv” i Odense som 
förebild. Projektet ska satsa på utbildning av personal inom restauranger, 
barer och nattklubbar i konflikt- och stresshantering, droger, första hjälpen 
samt dialog och upplysning av stadens unga om värderingar avseende våld 
och droger. 
Ansvarig: Enheten för trygghet och säkerhet 

- Utveckla stadens hemsida/app med ”Ett tryggare Helsingborg” med 
information och tips och med relevant information beroende på om du är 
besökare/invånare (privatperson) eller verksamhetsidkare. Hemsidan blir en 
samlad plattform för stadens trygghetsarbete. 
Ansvarig: Enheten för trygghet och säkerhet 

- Tillståndsmyndigheten ska uppmuntra krögare att ha ett tillfredsställande 
utbud av alkoholfria drycker/lättdrycker i förhållande till 
serveringstillstånden. 
Ansvarig: Socialförvaltningen – Tillståndsenheten 

- Samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och berörda 
fastighetsägare för omdaning av Norra Kyrkogatan från upplevelse av mörk 
inlastningsgata till ett upplyst, intressant och tryggt gångstråk. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – stadsmiljö/drift och underhåll 

- Samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen, polisen och berörda 
fastighetsägare för omdaning av Södra Strandgatan från upplevelse av mörk 
bakgata till ett upplyst, intressant och tryggt stråk. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – stadsmiljö/drift och underhåll 

- I samband med nybyggnad av landborgskopplingen, som är både en 
genomfart för cyklar och fotgängare och en parkeringsanläggning, kommer 
Södra Storgatan, Billeplatsen och Hallbergs Trappor att omgestaltas för att 
öka upplevelsen och tryggheten. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – stadsmiljö 
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- För att ytterligare motverka buskörning på Södra Storgatan ska fler 
farthinder sättas upp samt undersöka om enkla åtgärder för förbättringar av 
trafiksäkerheten kan göras i avvaktan på landborgskopplingen. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljöavdelningen 

- En förstärkt kameraövervakning vid ”Gyllene triangeln” utanför Urban Bar 
och Svartklubben görs som komplement till den befintliga kaosbelysningen 
vid nattklubbarna – med realtidsövervakning till polisen. 
Ansvarig: Enheten för trygghet och säkerhet 

- Göra området till ett sammanhängande paragraf 3 område med gemensamma 
ordningsvakter, företrädesvis kopplat till alkoholtillståndet 
Ansvarig: Enheten för trygghet och säkerhet 

- Skyltfönster bör ha nattbelysning och inte vara igensatta. Vid tomma lokaler 
kan skyltfönster användas för till exempel installationer och 
konstutställningar. Tomma lokaler lämpar sig också väl för pop up butiker. 
Citysamverkan anordnar tävling om bästa skyltfönster och påtalar för 
fastighetsägarna vikten av skyltning för att få ett levande centrum och en 
upplevelse även nattetid. Möjlighet till en skyltfönster-/skyltningscoach för 
att inspirera verksamhetsidkarna/fastighetsägarna undersöks 
Ansvarig: Citysamverkan 

- Addici har presenterat ett förslag på ett upplägg av så kallad bevakningsring 
även för Helsingborgs krögare. Citysamverkan driver frågan vidare 
Ansvarig: Citysamverkan 

 

4.2 Tillgänglighet 
 
Området är, på grund av gatunätets uppbyggnad, svårorienterat och det är därför 
viktigt att förstärka de olika identiteterna inom området och markera dem. Befintlig 
skyltning är svår att se och som ny besökare inom området behöver 
orienteringsinformationen bli bättre. 

Större delen av området är bilfritt, men tillgång till parkering och allmänna 
kommunikationer (tåg och buss) samt taxi finns direkt utanför området vid 
Knutpunkten. Nattetid är turtätheten begränsad, medan den under dagtid är 
välfungerande. Området i och kring Knutpunkten upplevs som otryggt främst under 
kvällar och nätter. 

På flera ställen inom området är markbeläggningen ojämn och svår att ta sig fram på. 
Detta gäller främst Norra Kyrkogatan och Strandgatan. 
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Inom området, främst på Bruksgatan, finns ett flertal olovligt utsatta trottoarpratare, 
som försvårar framkomligheten och utgör en otrygghet för främst synskadade. I de 
smala gaturummen är kraven på uteserveringarna höga för framkomlighet och 
säkerhet. 

Pågående åtgärder: 

- Ombyggnad av Maria torg till ett restaurangtorg. Markbeläggningen ses över 
inom projektområdet. 

Förslag på nya åtgärder: 

- Orienteringsskyltningen ses över. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljö 

- I samband med byggnation av den nya landborgskopplingen kommer Södra 
Storgatan att påverkas och i samband med detta ska säkerhet för de olika 
trafikslagen prioriteras. Landborgskopplingen kommer att innehålla cykel- 
och bilparkeringar och bli en genomfart för cyklar och gående. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljö 

- Markbeläggningen ses över. I samband med omdaning bör en långsiktig 
lösning eftersträvas samtidigt som löpande underhåll görs på kort sikt. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- Informationskampanjer och tillsynsinsatser för att få bukt med 
trottoarpratare och uteserveringar som inte följer sina tillstånd. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

 

4.3 Utbud 
 
Utbudet är idag varierat med varierade prisklasser, men nattetid borde det vara en 
spridning av de restauranger som vänder sig mot nattklubbspubliken för att inte få ett 
stort antal människor att samlas vid nattklubbarna kring ”Gyllene triangeln” i de 
smala gaturummen. 

Gratisutbudet är begränsat till den nya scenen vid Mariakyrkan och de bänkar som 
kommer att finnas på Maria torg.  

En av nattklubbarna har HBTQ-satsningar. 

 

Pågående åtgärder: 
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- Citysamverkan och Fastighetsägarna arbetar idag tillsammans för att hitta en 
bra spridning i utbud vid uthyrning av lokaler genom en Retailgrupp. 

Förslag på nya åtgärder: 

- Kyrkans scen kommer att föreslås i syfte att få en mångfald av 
gratisevenemang. 
Ansvarig: Kyrkan  

- Fastighetsägarna uppmuntras att vid uthyrning av lokaler ha som målsättning 
att hitta en spridning i utbudet så att de nattöppna restaurangerna/ 
snabbmatställena geografiskt sprids inom ett större område från 
nattklubbarna. 
Ansvarig: Citysamverkan 

 

4.4 Plats 
 
Mycket klotter, klistermärken och skadegörelse förekommer inom området. Staden 
har en app – ”Ett bättre Helsingborg” – och avtal med Klottrets fiende, som åker ut och 
sanerar klotter på stadens mark direkt, för att föregå med gott exempel. 
Kontaktcenter skickar alla dessa anmälningar vidare direkt till saneringsföretaget. 
Fastighetsägarna har idag inte samma möjligheter.  

Det är skräpigt med mycket fimpar inom området. 

Över lag är belysningen dålig i de områden som inte genomgått omdaning. 

Verksamheternas skyltar samt placering av tidningsställ (Metroboxar), papperskorgar 
och gatuskyltar skapar på flera platser ett rörigt intryck. 

Sopkärl och emballage annekterar gaturummen främst på Norra Kyrkogatan och 
förstärker känslan av en mörk och otrygg bakgata. 

Pågående åtgärder: 

- Mikroidentitet Bruksgatan, som är en projektgrupp med representanter från 
fastighetsägare, näringsidkare, staden och Citysamverkan, tittar på hur en 
tydligare identitet kan skapas för gatan med mer upplevelse och större utbud. 

- Maria torg får nu en omdaning till ett restaurangtorg med kyrkan som aktiv i 
mitten. Arbetet har skett i samverkan mellan krögare, kyrkan, hotell och 
staden. Syftet är att skapa en tryggare plats med ett bra utbud med attraktiva 
uteserveringar, scen och sittplatser. Murar kring kyrkan har rivits och träden 
har stammats upp för att skapa mer översikt och en öppnare känsla. Kyrkan 
kommer att belysas och uteserveringar har fått tillgång till el och gas.  
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- Kyrkans sopstation har kunnat tas bort eftersom ett samarbete inletts med 
hotell Mollberg. 

- Stadsbyggnadsförvaltningen har trappat upp klottersanering och städning 
under sommarmånaderna i ett projekt ”Ett extra rent centrum”. 

- Stadsmiljögruppen och Citysamverkan undersöker om fastighetsägarna kan 
ansluta sig till appen ”Ett bättre Helsingborg” med ett liknande avtal om 
klottersanering i samverkan mellan fastighetsägarna. 

- Kampanj mot kastade fimpar kommer inom kort. 

 

Förslag på nya åtgärder: 

- Belysningen ses över generellt och där har fastighetsägarna också både 
möjlighet och ansvar att öka upplevelsen inom området. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljö/drift och underhåll 

- Ett belysningsprogran för staden ska tas fram. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljö/drift och underhåll 

- Tillgång på askkoppar, hundpåsar och papperskorgar ses över. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- Fogar i gatorna vid uteserveringar och nattklubbar fylls i för att underlätta 
städning. Detta gäller främst Bruksgatan. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- Ett bättre samarbete mellan fastighetsägare, näringsidkare och staden 
utarbetas för att klargöra ansvarsfördelningen när det gäller städning. 
Ansvarig: Citysamverkan 

- Vid markupplåtelse förtydligas vilket ansvar som åligger den som till exempel 
har en uteservering. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- I stadens städningsprojekt I love Hbg borde en specialsatsning kunna göras 
inom Purple Flag-området. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- Medborgarkampanjer mot nedskräpning. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 

- Informationsinsatser om sophantering och annektering av gaturummen som 
följs upp genom belamringskoll som punktinsatser. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – drift och underhåll 
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- Verksamhetsskyltar borde kunna anpassas bättre till byggnader och 
stadsrum genom ett frivilligt samarbete mellan bygglovsenheten och enskilda 
fastighetsägare i form av skyltprogram för enskilda byggnader, som skulle 
kunna utgöra ett stöd för både fastighetsägare i dialog med sina hyresgäster 
och vid bygglovsprövning. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – bygglov genom kommersiella 
gruppen 

- Placering och utformning av orienteringsskyltar, papperskorgar och 
Metroboxar ses över så de blir lätta att hitta/förstå och så att de blir positiva 
inslag i stadsbilden och inte skapar ett rörigt intryck. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen – stadsmiljö/drift och underhåll 

- Gatuskyltar gås igenom i syfte att hitta placeringar som är anpassade till 
stadsrummet men även ger ett tydligt budskap. 
Ansvarig: Stadsbyggnadsförvaltningen - stadsmiljö 

 

5 Policy 
För att lyckas med att uppnå en god kvällsekonomi krävs en gemensam målbild, 
riktlinjer och ett brett samarbete och dialog. 

Den gemensamma målbilden med en attraktiv, levande och trygg stadskärna är väl 
förankrad. 

Enligt vision 2035 ska Helsingborg stad år 2035 vara den skapande, pulserande, 
globala, gemensamma och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig 
mötesplats för stadens drygt 140 000 invånare.  

I Helsingborg finns redan ett stort antal styrande dokument och riktlinjer men också 
samarbetsprojekt och dialog mellan staden, näringsliv och brukare. 

Ombyggnaden av Maria torg är ett sådant exempel på framgångsrik samverkan mellan 
olika aktörer och staden. 
 

5.1 Organisation – ansvar 
 
Citysamverkan: 
Information, förankring och inspiration 

Helsingborgs stad: 
Stadsledningsförvaltningen 
Enheten för trygghet och säkerhet 
- Trygghetsfrågor 
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Stadsbyggnadsförvaltningen    
Stadsmiljöavdelningen: 
- Gestaltning av allmän plats 
- Projektledning 
- Trygghetsprojekt 

Avdelningen för drift och underhåll: 
- Skötsel 
- Markupplåtelse 

Miljöförvaltningen 
- Livsmedelstillstånd 

Socialförvaltningen 
Tillståndsenheten 
- Alkoholtillstånd 

Mobila teamet 
- Mobila teamet består av sex socialarbetare som jobbar uppsökande och 
förebyggande med ungdomar. De håller till i miljöer där ungdomar befinner sig under 
dagar, kvällar och helger. De erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och 
behöver. Målet är att minska ungdomskriminaliteten och öka tryggheten i staden. 
Helsingborgs Citysamverkan, som är ett trepartssamarbete mellan Cityföreningen, 
fastighetsägarna och Helsingborgs stad spelar en viktig roll i arbetet.  

Cityföreningen har representanter från handlare, restaurang- och caféägare, banker, 
hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city. Även företag som vill stödja 
utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.  

Fastighetsägarna består av alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella 
fastighetsägargruppen.  

Arbetet med kvällsekonomi inom Purple Flag kommuniceras med referensgruppen, 
som tillsammans med projektgruppen har haft två workshops med fokus 
nulägesanalys och behov av åtgärder. Referensgruppens medlemmar, och 
Citysamverkan förankrar därefter ut i sina nätverk.  

Stadsbyggnadsnämnden hålls uppdaterad om arbetet för att bredda förankringen 
politiskt. 

Förankringen av handlingsplanen kommer görs i styrgruppen, referensgruppen och 
stadsbyggnadsnämnden och en informativ utställning kommer att göras inom 
området under sommaren 2017 för att nå besökare och invånare och skapa förståelse 
för projektet. Även pressmeddelande kommer att gå ut under sommaren/hösten 
2017. 
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Arbetsmetoden och samverkansformen inom Purple Flag stämmer väl överens med 
stadens tankar kring att nå målbilden. En naturlig fortsättning efter certifiering av det 
nu aktuella området är att successivt koppla på intilliggande områden med 
Knutpunkten, resecentrum för färjor, tåg och bussar. 
 

5.2 Pågående och avslutade projekt 
 
Ombyggnad av Maria torg 

- Spotlights under träd längs Södra Storgatan. 

- Förstärkt belysning av kyrkan och intilliggande markyta. 

- Utbyte av befintliga belysningsstolpar till ny kulturbelysning.  

- Ytan öppnas upp.  

- En stor del av kyrkomuren tas bort och en ny granittrappa anläggs upp mot 
kyrkan.  

- Mariagatan görs mer tillgänglig då befintlig smågatsten byts ut på delar av 
gatan till flammad smågatsten, som ger en jämnare beläggning. 

- Bättre förutsättningar för uteserveringar skapas bland annat genom att 
fundament för parasollanslutning anläggs och till vilka 
krögare ges möjlighet  att ansluta el för värme och belysning. 

- Designade elskåp placeras ut och vatten dras fram och krögarna ges 
möjlighet att ansluta sig till. 

- Träden stammas upp för att ge ett luftigare intryck och möjliggöra för 
krögarna att sätta upp parasoller på sina uteserveringar. 

- Maria torg görs så gott som bilfritt och för att möjliggöra varutransporter och 
liknande monterashöj- och sänkbara pollare vid Norra och Södra Kyrkogatan.   

- En utomhusscen anläggs på kyrkans mark, med möjlighet elanslutning, där 
det är fritt att ha möjlighet att uppträda och erbjuda gratisarrangemang. 

- En skulptur av konstnären Matti Kollioinen placeras invid scenen. 
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6 Uppföljning 
Nästa steg blir att tillsammans ta fram en tidplan och budget för de olika åtgärderna. 

Efter varje slutförd åtgärd görs en uppföljning för att se effekterna. 

En intern utvärdering görs årligen för att justera handlingsplanen, som är ett levande 
dokument.  

 

 
7 Intern utvärdering 
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8 Nulägesanalys 
 

Fokusområde 1 – Säkerhet checklista 

1. SÄKERHET & TRYGGHET 
Hur ser det ut idag när det gäller säkerhet och trygghet inom Purple Flagområdet? 
Bakgator värre; klotter, skadade skyltar, igensatta fönster, ojämn belysning, trasiga lampor, 
fönster i gatuplan släcks efter stängningstid, inlastningsprång otrygga. Bra med 
kaosbelysning och kamera i ”Gyllene triangeln” (nattklubbtätt område). 

2. BEMÖTANDE & VÄLKOMNANDE 
Hur är det idag när det gäller bemötande och välkomnande? 
Lilla torggatan ljus och fin, men stora kontraster när man går vidare. Bakgatorna är röriga, 
belamrade, skräpiga, mörka, otrygga och slutna bottenvåningar. Ovälkomnande efter 
stängningstid. Positivt med tillfällig aktivering av tomma lokaler/skyltfönster. Dålig 
skyltning, svårt att orientera sig som besökare. 

3. SERVICE & UNDERHÅLL 
Hur ser standarden ut på service och underhåll i offentliga miljöer och platser? 
Toppklass där det är upprustat, men dåligt där det inte är upprustat. Ojämnheter och 
lagningar i markbeläggningen. Många trasiga lampor. Smutsigt och belamrat i bakgatorna. 
Klistermärken, klotter, skadade gatumöbler. 

4. SAMVERKAN & SAMARBETE 
Hur fungerar samverkan och samarbetet idag mellan offentliga och privata aktörer samt ideella krafter? 
Fungerar bra när vi gör nysatsningar. Finns lots och kontaktcenter för att hjälpa aktörerna 
att hitta rätt bland bestämmelser etc. Citysamverkan är ett samarbete mellan Helsingborg 
stad och aktörer (näringsidkare och fastighetsägare). Saknar ideella krafter. 

5. REGLER & BESTÄMMELSER 
Hur arbetar ni idag när det gäller tillståndshantering och tillämpning? 
Lotsen är till för att förenkla för den sökande att hitta rätt. 

6. UPPFATTNINGAR & FÖRVÄNTNINGAR 
Vad görs idag för att besökare, kunder och investerare ska få en positiv bild av staden? 
Staden marknadsför Helsingborg som en attraktiv destination bland annat genom 
visithelsingborg.com, besöksservice med mobil verksamhet, informationscenter på 
Knutpunkten, värdar, greeters och digitala informationsskyltar. 
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Näringslivsservice marknadsför staden gentemot företag, bland annat genom 
foretagare.helsingborg.se 

Citysamverkan jobbar bland annat med ”Sveriges trevligaste stad” och mikroidentiteter . 

7. JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 
Hur arbetar ni idag med jämställdhet och mångfald i det offentliga rummet? 
Handlingsplan för trygghet i stadsmiljön med trygghetsvandringar och Plan för lika 
möjligheter. Mobila teamet gör insatser. 

 

 

Fokusområde 2 – Tillgänglighet checklista 

1. KOLLEKTIVTRAFIK KVÄLLS- OCH NATTETID 
Hur ser kollektivtrafiken ut på kvällstid i nuläget inom Purple Flag-området? 
Inga hållplatser i området men i direkt anslutning till området. Bra turtätthet fram till 23.00. 
Regionbussar/tåg slutar att gå efter midnatt vardagar. Stadsbussar pausar mellan 00:00-
05:00 vardagar och 02:00-05:00 helger. 

2. GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
Hur ser våra gång-, cykelvägar och förbindelser inom centrum och närområden ut idag? 
Bra cykelsystem, men inte i centrum. Bra gångsystem, men bilar respekterar inte 
gångfartsbestämmelser. 

3. PARKERING 
Hur gör vi för att underlätta parkering av bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar kvällstid? 
Ett p-hus i området, gott om gatuparkering. Gratis efter 18:00. Otydlig skyltning vid 
lastzoner. Dålig parkering i city pga ombyggnader. Cykelparkering på Maria torg men ingen i 
gatorna och vid anslutning till gågatorna. Saknar parkering för mc/moped. 

4. SAMVERKAN & SAMARBETE 
Hur fungerar samverkan och samarbetet mellan offentlig och privata aktörer samt ideella krafter? 
Saknar samarbete med ideella föreningar/krafter. Samarbete sker oftast vid ombyggnader, inte 
kontinuerligt. Citysamverkan lyfter ofta frågorna med aktörer och internt inom Helsingborg stad. 
Finns en beredningsgrupp för tillgänglighet som hanterar tillgänglighetsfrågor i staden. 
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5. HANTERING AV FOLKMASSOR 
Hur hanteras trängsel och trafikstockning idag? 
Tidigare trafikstockning av taxibilar har hanterats och förbättrats. Ohanterbara 
folksamlingar i ”Gyllene triangeln”, nattöppna matställen fördröjer samlingen. 

6. INFORMATION & SAMARBETE 
Hur ser informations- och hänvisningsskyltar ut idag? 
Anonyma, felplacerade och ointressanta informationsskyltar. Olämplig placering av skyltar 
och andra möbler (metroboxar, soptunnor) med reklam som stör. Förvirrande trafikskyltar. 

7. JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 
Hur ser kommunikationerna ut i nuläget sett i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv? 
Markbeläggning ojämn och sluttande mark som försvårar för rörelsehindrade. Svårt att gå i 
högklackat och delvis med barnvagn. Fortfarande trottoarpratare även om det inte är tillåtet. 

 

 

Fokusområde 3 – Utbud checklista 

1. MAT- & RESTAURANGSTÄLLEN 
Hur ser utbudet ut idag inom Purple Flag-området när det gäller matställen med god mat? 
Stort, brett utbud. Olika prisklasser, olika målgrupper, olika tema men också olika 
öppettider. 2-3 nattamatställen. 

2. PUBAR OCH BARER 
Hur tillgodoser vi olika smaker och alternativ till alkoholhaltiga drycker i nuläget? 
Bra utbud, tråkiga exteriörer. Bra utbud med alkoholfria drycker och drinkar på barerna. 
Saknar rent alkoholfria platser på kvällstid (Espressohouse stänger 21.00). 

3. UPPLEVELSER KVÄLLSTID 
Vilka olika aktiviteter finns idag för att nå en bredare målgrupp tidigt på kvällen? 
Saknar kulturella utbud, både inomhus och utomhus. Kyrkan har en del konserter, också 
gratis. Annars få gratis upplevelser. Quiz kvällar på två ställen. 

4. UPPLEVELSER NATTETID 
Vad görs idag för att komplettera stadskärnans dragningskraft i sin helhet nattetid? 
Julbelysning hela vinterhalvåret. Helsingborg stad satsar på uteserveringar. 
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5. TILLGÄNGLIGHET OFFENTLIGA PLATSER 
Hur används offentliga byggnader och platser kvälls- och nattetid i nuläget? 
Kyrkan stänger oftast 17:00, senare när de har konserter. Förutom uteserveringarna 
används inte de offentliga platserna. Få sittplatser. Ibland evenemang som julskyltning och 
julmarknad. Ojämn gatu- och fasadbelysning. 

6. KULTURLIV 
Hur ser konst- och kulturlivet ut kvälls- och nattetid idag? 
Frånvarande förutom kyrkan. Ibland trubadur på restaurangerna. 

7. JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 
Hur följs kommunens mål och plan för jämställdhet och mångfald? 
Inget utbud för HBTQ-miljön. Området attraherar en ganska homogen målgrupp. 
Öppen och välkomnande kyrka med gratis utbud ibland. 

 

 

Fokusområde 4 – Plats checklista 

1. PLATS & DESTINATION 
Hur ser platsen och utrymmet ut för t ex klusterbildning inom Purple Flag-området idag? 
Centralt, viktiga stråk som går genom området, nära kollektivtrafik. Få mötesplatser. Kluster 
med potential; Maria torget, nattklubbtriangeln och shoppinggatan. 

2. FUNKTION & ANVÄNDNING 
Hur använder vi det offentliga rummet i kombination med befintliga verksamheter idag? 
Många restauranger har uteserveringar. Enstaka evenemang. 

3. SYNLIGHET & TYDLIGHET 
Hur ser våra stråk och skyltar ut idag? 
Saknar kartapp för destination Helsingborg och gratis Wifi på Maria torg. Otydligt stråk från 
Lilla torgg. till Bruksgatan. Saknar viktiga målpunkter på informationsskyltarna. Rörigt stråk 
Södra Storgatan och är inte tillgänglig för någon trafikantgrupp. 

4. UTFORMNING & TYDLIGHET 
Hur används det offentliga rummet, platser, gator, torg och byggnader idag? 
Inga platser som inbjuder en att uppehålla sig på förutom på uteserveringarna. 
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5. IMAGE 
Hur uppfattas Purple Flag-området kvälls- och nattetid idag av besökare och de boende? 
Området upplevs som trevligt, mysigt och historiskt. Kan uppfattas som öde när 
butikslokaler står tomma. ”Gyllene triangeln” och bakgatorna uppfattas som otrygga 
kvällstid. Upplevs som väldigt osäkert i hela city vid fotbollsmatcher. 

6. IDENTITET & PROFIL 
Vilken identitet och profil har Purple Flag-området idag? 
Nattklubb- och restaurangområde. En del av den historiska staden. Ligger i ett skoltätt 
område. 

7. JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 
Vilka offentliga platser finns och används idag sett ur ett jämställt och mångfaldsperspektiv? 
Kyrkans mark är tillgänglig för alla, annars är stora delar av den offentliga marken 
privatiserad sommartid (uteserveringar). Ingen plats för ungdomar, barn och äldre. 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Referensgrupp Purple Flag 

 

Projektgruppen: 

Ann-Charlotte Wedelsbäck Projektledare – stadsbyggnadsförvaltningen 

Moa Sundberg  Stadsmiljö – stadsbyggnadsförvaltningen 

Josette Dahlin  Stadsmiljö – stadsbyggnadsförvaltningen 

Johan Hellberg  Stadsmiljö – stadsbyggnadsförvaltningen 

Jill Paulsson   Drift och underhåll – stadsbyggnadsförvaltningen 

Malin Thörnwall  Citysamverkan 

 

Socialförvaltningen: 

Carina Cronqvist Mobila teamet 

Gunilla Christiansson Tillståndsenheten 

 

Restauranger/ Nattklubbarna: 

Isa Karlsson Krögarnätverket - Pitchers 

Barbara Hartman Freakinfries 

Kewe Månsson Freakinfries 

Gunnel Westlund Olssons skafferi 

Glenn Stjernström Le Cardinal 

 

Fastighetsägare: 

Erik Linder Executive Property 

Annika Birkfeldt Hotell Mollberg 
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Rasmus Gustavsson Gustavssons fastigheter 

Hanna Ewesson Brf Mariatorget 

 

Butik: 

Therese Tallinger Lakritsboden 

 

Kyrkan: 

Annika Lindfors Mariakyrkan 

 

Polisen/väktarna: 

Johan Mangbo Polisen 

Fredrik Hansson Addici 

 

Taxi: 

Tommy Edlund Sverigetaxi 
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9.2 Bilaga 2: Område, åtgärd, ansvar och tidplan 
 

Område Åtgärd Huvudansvar  Tid 
Säkerhet Samarbetsprojekt mellan polis, 

ordningsvakter, restauranger, 
nattklubbar och 
tillståndsmyndigheten, mobila teamet 
och enheten för trygg- och säkerhet. 
Projektet ska satsa på utbildning av 
personal inom restauranger, barer 
och nattklubbar i konflikt- och 
stresshantering, droger, första 
hjälpen samt dialog och upplysning 
av stadens unga om värderingar 
avseende våld och droger.  

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2018 

Säkerhet Utveckla stadens hemsida/app med 
”Ett tryggare Helsingborg”. 

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2017-
2018 

Säkerhet En förstärkt kameraövervakning vid 
”Gyllene triangeln”.  

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2017-
2018 

Säkerhet Göra området till ett 
sammanhängande paragraf 3 
område med gemensamma 
ordningsvakter, företrädesvis kopplat 
till alkoholtillståndet. 

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2018 

Säkerhet Addici har presenterat ett förslag på 
ett upplägg av så kallad 
bevakningsring även för 
Helsingborgs krögare. 
Citysamverkan driver frågan vidare. 
 

Citysamverkan 
 

2017 

Säkerhet/Platsen Samarbetsprojekt mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen och 
berörda fastighetsägare för 
omdaning av Norra Kyrkogatan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2018-
2019 
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Säkerhet/Platsen Samarbetsprojekt mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen, polisen 
och berörda fastighetsägare för 
omdaning av Södra Strandgatan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2018-
2019 

Säkerhet/Platsen I samband med nybyggnad av 
landborgskopplingen omgestaltas 
Södra Storgatan, Billeplatsen och 
Hallbergs Trappor för att öka 
upplevelsen och tryggheten. 
Säkerhet för de olika trafikslagen ska 
prioriteras. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2018-
2021 
 

Säkerhet/ 
Tillgänglighet 

Sätta upp fler farthinder samt 
undersöka om enkla åtgärder för 
förbättringar av trafiksäkerheten kan 
göras i avvaktan på 
landborgskopplingen. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2017 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Placering och utformning av 
orienteringsskyltar, papperskorgar 
och Metroboxar ses över så de blir 
lätta att hitta/förstå och så att de blir 
positiva inslag i stadsbilden och inte 
skapar ett rörigt intryck. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2017-
2018 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Gatuskyltar gås igenom i syfte att 
hitta placeringar som är anpassade 
till stadsrummet men även ger ett 
tydligt budskap. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2017 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Markbeläggningen ses över så att 
ojämnheter åtgärdas 
Fogar i gatorna vid uteserveringar 
och nattklubbar ska fyllas i för att 
underlätta städning. Detta gäller 
främst Bruksgatan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 

2017-
2020 

Platsen Vid markupplåtelse förtydligas vilket 
ansvar som åligger den som till 
exempel har en uteservering. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen– 
drift och underhåll 
 

2017 
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Platsen Ett bättre samarbete mellan 
fastighetsägare, näringsidkare och 
staden utarbetas för att klargöra 
ansvarsfördelningen när det gäller 
städning. 
 

Citysamverkan 
 

2017-
2018 

Platsen I stadens städningsprojekt I Love 
Helsingborg görs en specialsatsning 
inom Purple Flag-området. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2018 

Platsen Medborgarkampanjer mot 
nedskräpning. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2018 

Platsen Informationsinsatser om 
sophantering och annektering av 
gaturummen som följs upp genom 
belamringskoll som punktinsatser.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2017-
2018 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Informationskampanjer och 
tillsynsinsatser för att få bukt med 
trottoarpratare och uteserveringar 
som inte följer sina tillstånd. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2017 

Platsen/Säkerhet Belysningen ses över generellt och 
där har fastighetsägarna också både 
möjlighet och ansvar att öka 
upplevelsen inom området. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2017-
2018 
 

Platsen/Säkerhet Ett belysningsprogram. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2018-
2019 
 

Platsen Tillgång på askkoppar, hundpåsar 
och papperskorgar ses över. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2017 
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Platsen Frivilliga skyltprogram. 
 

Stadsbyggnadsförvaltingen – 
bygglov genom Kommersiella 
gruppen 
 

Start 
2017 
 

Säkerhet/Platsen Skyltfönster bör ha nattbelysning och 
inte vara igensatta. Vid tomma 
lokaler kan skyltfönster användas för 
till exempel installationer och 
konstutställningar. Tomma lokaler 
lämpar sig också väl för pop up 
butiker. Citysamverkan anordnar 
tävling om bästa skyltfönster och 
påtalar för fastighetsägarna vikten av 
skyltning för att få ett levande 
centrum och en upplevelse även 
nattetid. Möjlighet till en skyltfönster-
/skyltningscoach för att inspirera 
verksamhetsidkarna/fastighetsägarna 
undersöks. 
 

Citysamverkan 
 

2017-
2019 

Utbud Fastighetsägarna uppmuntras att vid 
uthyrning av lokaler ha som 
målsättning att hitta en spridning i 
utbudet så att de nattöppna 
restaurangerna/snabbmatställena 
geografiskt sprids inom ett större 
område från nattklubbarna. 
 

Citysamverkan 
 

Start 
2017 
 

Utbud Scenen vid kyrkan kommer att 
föreslås i syfte att få en mångfald av 
gratisevenemang. 
 

Kyrkan 2017 

Utbud Tillståndsmyndigheten ska 
uppmuntra krögare att ha ett 
tillfredsställande utbud av alkoholfria 
drycker/lättdrycker i förhållande till 
serveringstillstånden. 
 

Socialförvaltningen -
Tillståndsenheten 
 

2017 
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9.3 Bilaga 3: Bilder från nulägesanalysen 
 

Bakgator. Allmänt mörkt och öde, gatt och ramper, nedskräpning och belamrat. 

Maria torg före ombyggnaden. Upplevs som väldigt mörkt, hemlösa som bor i gatten till 
kyrkan. 
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Himmelrikesgränden och Billeplatsen. Mörka och obehagliga, smala, leder upp till en 
mörk park. 

 

Korsningen Lilla Torggatan – Norra Kyrkogatan. Belysning. Ojämnt och stora 
kontraster, trasigt, skyltfönster mörka efter stängningstid, för lite belysning i flera gator. 
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Orienteringsskyltar. 

 

Högt slitage, skadegörelse, klotter, nedskräpning. 
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Södra Storgatan. Skylt- och reklamkaos, men samtidigt dålig information. 

 

Södra Storgatan. 
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Södra Storgatan. 
 
 

 

Södra Strandgatan. Ojämn och sliten markbeläggning. 
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Södra Strandgatan. 

 

 

Södra Kyrkogatan. 
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Norra Kyrkogatan. 

 

 

Norra Kyrkogatan. 
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Norra Kyrkogatan. 
 
 
 
 

 
Norra Kyrkogatan. 
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Norra Kyrkogatan. 
 
 
 

 
Norra Kyrkogatan. 
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Lilla Strandgatan. 
 
 
 

”Gyllene triangeln”. Trångt på helgerna på kvällstid, oöversiktligt och svårhanterbart 
vid stängningstid för väktare och poliser. 
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Nattklubb på Bruksgatan. 
 
 
 
 

 
Bruksgatan. 
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Bruksgatan. 
 
 

 
Bruksgatan. 
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Möllegränden. 
 
 
 

 
Möllegränden. 
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