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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 Maria 

Området är Helsingborgs första Purple Flag-område, som certifierades 12 oktober 

2017. Arbetet påbörjades 2015, men en omstart skedde under senhösten 2016. 

Handlingsplanen har kontinuerligt följts upp och kompletterats. 

Nulägesanalysen inför omcertifieringen genomfördes 17 maj 2019 och en intern 

utvärdering genomfördes 24 oktober 2019. 

 

2 Organisation 

Projektägare: Helsingborg City, som är ett trepartssamarbete mellan 

Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad 

Styrgrupp: Helsingborg Citys ledningsgrupp 

Processledare: Ann-Charlotte Wedelsbäck, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Arbetsgrupp: Deltagare från stadsbyggnadsförvaltningen, 

stadsledningsförvaltningen och Helsingborg City 

Referensgrupp: Representanter från fastighetsägare, restauranger, nattklubbar, 

butiker, bostadsrättsföreningar, hotell, polis, väktare, kyrkan, 

tillståndsenheten och mobila teamet 

Förankring sker kontinuerligt gentemot befintliga nätverk inom respektive område 

och inom staden genom att handlingsplanen följs upp och justeras. 

 

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 omdanat till en destination - ett restaurangtorg med egen grafisk profil 

och med Mariakyrkan i mitten. Det är ett projekt som skett i nära samverkan med 

restauranger, fastighetsägare, kyrkan, hotell, stadens förvaltningar. 

Under arbetets gång, efter certifieringen, har vi sett att området bör utökas för att 

även täcka in krogstråken på Södra Storgatan men också söderut för att möta upp mot 

vårt nyaste Purple- Flag-område, som är Söder. Beslut om utökat område togs av 

styrgruppen 27 maj 2019. 

Förutsättningarna inom området har förändrats genom att restaurangtorget har 

färdigställts. Åtgärder i handlingsplanen har genomförts även om den så kallade 
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Landborgskopplingen, genom politiskt beslut, inte kommer att genomföras. 

Landborgskopplingen skulle blivit en länk genom landborgen för cyklar och gående 

samt inrymma parkeringsplatser för bilar. Billeplatsen, Södra Storgatan och 

Himmelriksgränd omfattades av projektet och skulle omgestaltas för att bli trygga och 

upplevelserika länkar till den nya anläggningen om den hade blivit av. Nu förbättras 

istället de tre platserna utan att projektet Landborgskopplingen genomförs vilket 

medför ändringar i handlingsplanen. 

 

Ursprungligt område enfärgat lila och utökat område streckat lila 

 

3 Nuläge och åtgärder efter fokusområden 

En ny samarbetsform har inletts inom staden genom Lokala samverkansrådet, som 

utför gemensam tillsyn i syfte att motverka osund konkurrens - samtliga berörda 

myndigheter ingår (inte bara stadens myndigheter utan även Polisen, Tullverket, 
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Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten). Denna samverkansgrupp har bidragit till ett snabbare och 

bättre samarbete mellan myndigheterna. Samarbetet har uppmärksammats av media 

eftersom det är effektivt och når resultat. 

Vi gör kontinuerliga mätningar av både antal besökare men också av anmälda brott, 

vilket hjälper oss att satsa rätt men även resultat av vidtagna åtgärder kan analyseras 

utifrån resultaten. Det vi ser inom området är att antalet besökare ökat och att antal 

anmälda brott har minskat sedan vi startade ombyggnaden och satsningarna på ett 

restaurangtorg inom området.  

 

Diagrammen visar på en ökning av antalet besökare vid de två olika mätpunkterna. 
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Staplarna visar antalet anmälda brott mellan 2015 och 2018 (staplar från vänster 
till höger). Generellt har antalet anmälda brott minskat.  

 

3.1 Säkerhet 
Området upplevs idag som betydligt tryggare, än när arbetet startade, både för att fler 

människor rör sig inom området men också för att belysningen förbättrats både kring 

Maria torg, av Mariakyrkans fasader och i Norra Kyrkogatan. Att murarna kring 

kyrkan till stora delar tagits bort ökar översikten och det finns inte så mycket skymda 

platser för illegal verksamhet. Fler besökare inom området leder till en situationell 

brottsprevention. Det är inte lika attraktivt att begå brott där det är många människor 

som rör sig och där det är upplyst och god översikt. 

Det finns fortfarande fler gator och platser inom området som behöver ses över i det 

fortsatta arbetet. 

En restaurang med uteservering har etablerat sig på Norra Kyrkogatan. Gatan har 

även fått ny belysning och ett streetart-projekt med en stor och belyst målning på 

parkeringshusets fasad. Verksamheterna som har sin baksida mot Norra Kyrkogatan 

har börjat se gatans potential och att det är en framsida för andra. Skyltfönster har 

öppnats upp från att ha varit täckta och blomlådor på Grand Hotels fasad har satts 

upp. Affischpelaren, som gav ett skräpigt intryck har tagits bort. Detta sammantaget 

har gjort gatan mera attraktiv och trygg.  

Teckenförklaring: 
Lila: 2015 
Lila 2: 2016 
Grön: 2017 

Blå: 2018 

Integritetskränkande Narkotikabrott          Skadegörelsebrott           Stöldbrott        Våldsbrott 
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Streetart på parkeringshuset på Norra Kyrkogatan. 

Under arbetet med belysningen och 

ommålningen informerade vi på plats. 

Bland annat genom affischer på 

byggstaket.  

 

En av nattklubbarna, Le Cardinal, har 

tagit ett steg mot trakasserier inne på 

nattklubben genom att man kan 

beställa en ”Änglashot” för att berätta 

att man känner sig ofredad eller 

trakasserad. 
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Framförallt längs Bruksgatan har antalet tomma lokaler ökat och det behövs en 

satsning på att hitta nya hyresgäster, men även aktivera lokalerna under tiden. Flera 

skyltfönster, även i aktiva verksamhetslokaler är släckta nattetid, vilket gör att gatan 

upplevs som mörkare och mera oattraktiv. 

När vi pratar med aktörer och representanter för olika grupper inom området ger de 

en bild av en ökad brottslighet medan statistiken från polisen visar på motsatsen. Här 

behöver vi fördjupa oss och försöka se differensen och vad den beror på. 

När nattklubbarna vid norra delen av Bruksgatan, ”Gyllene triangeln”, är öppna blir 

det fortfarande 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.  

Polisen har gjort och gör fortsatt krog- och fordonskontroller inom området. 

Rökförbudet på uteserveringar och i anslutning till entréer, som trädde ikraft 1 juli 

2019, är en utmaning både för krögarna och staden. Askkoppar måste nu placeras på 

allmän plats och i lägen där alla rökare kan känna sig trygga. 

Vi behöver fortsatt jobba med att analysera jämställdheten inom området och se om 

det finns grupper som känner sig mindre trygga än andra. 

Buskörning förekommer fortfarande på sena kvällar, framförallt på Södra Storgatan 

kring uteserveringarna trots tillfälliga hinder för att sänka hastigheterna. Här gör 

polisen riktade insatser med kontroll med jämna mellanrum för att minska den 

olovliga trafiken. 

Sedan oktober 2019 har polisen intensifierat sin närvaro i Helsingborg för att 

motverka att de kriminella gängen flyttar fram sina positioner i Helsingborgs city. 

Polisen avser att besöka samtliga krogar och genomföra fordonskontroller. 

 

3.2 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. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för ”Turistvisare” d v s skyltning 

till olika målpunkter. 

Antalet trafikskyltar och placering ses över för att öka tydligheten och minska det 

visuella ”bullret”. 
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Turistvisare för besökare. 

Ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan blev klar i början av juni 2019, vilket 

gör den fysiska tillgängligheten till området lättare. 

Större delen av området är bilfritt, men tillgång till parkering och allmänna 

kommunikationer (tåg och buss) samt taxi finns direkt utanför området vid 

Helsingborg Central, som är vårt andra Purple Flag-område och som certifierades i 

oktober 2018.  

Markbeläggningen kring Maria torg har setts över i samband med ombyggnaden. 

Bruksgatans smågatsten har djupa fogar och fyllning av fogarna sker kontinuerligt. 

 

3.3 Plats 
 

Efter ombyggnaden av Maria torg har fler fastighetsägare börjat se om sina egna 

fastigheter. Bostadsrättsföreningen Maria har renoverat sina fasader och kyrkan har 

under sommaren 2019 ett pågående fasadrenoveringsprojekt. Fastighetsägare och 

verksamheter har börjat se sina ”baksidor” som någon annans framsida och därmed 

betydelsen av att i stort och smått bidra till en mera upplevelserik och trivsam miljö. 

Effekten av rökförbudet på uteserveringar och i anslutning till entréer måste 

utvärderas utifrån aspekten var fimparna hamnar. Här behövs både tydligt placerade 

askkoppar men också beteendepåverkan så att fimparna inte hamnar på gatan. 

Vid nulägesanalysen upplevdes de tomma ytorna kring Maris torg ödsliga och behovet 

av att kunna aktivera platsen tillsammans med behov av sittplatser gjorde att 

stadsbyggnadsförvaltningen direkt satte ut stolar och bord, som kan flyttas runt och 

omgrupperas efter behov. Enligt samma koncept som vi kallar ”Flytta stolen efter 

solen” i Stadsparken. Även ljusslingor har satts upp under träden för att belysa ytan. 

Något som varit uppskattat av invånare och besökare i flera år. 
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Flyttbara bord och stolar på de ytor som inte är uthyrda för uteserveringar. 

Elskåpen inom området har börjat folieras med historiska motiv för att undvika 

klotter och ge en bättre upplevelse. Ett arbete som kommer att vara avslutat innan 

årsskiftet. Att klottersanera ett elskåp kostar lika mycket som att foliera det tre 

gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elskåp före och efter foliering. 
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Att murarna kring kyrkan togs bort till stora delar gör att platsen upplevs mera öppen 

och tillgänglig samt även mindre skräpig. 

Den lekfulla skulpturen ”Etervirvel” vid kyrkan är uppskattad och lockar många barn 

till lek. 

Invigning av ”Etervirvel”. 

Helsingborg City ansöker om tillstånd för varuexponering för alla sina medlemmar. 

Detta innebär att den som har en butik eller restaurang kan exponera varor i 

marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan vara varor ur det egna 

sortimentet eller varor som gör miljön vid entrén trevlig, till exempel i form av 

blomsterarrangemang eller en bänk.  Inom området vid sin entré och under 

öppettider har man även möjlighet att placera en fristående reklamskylt 

(gatupratare). Denna möjlighet är helt ny, då det tidigare varit förbud mot gatupratare 

i city. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Helsingborg City tagit fram nya 

riktlinjer för vad som gäller och vilken typ av gatupratare som är godkänd. 

 

3.4 Utbud 
 

Klustret av restauranger kring Maria torg har ett brett utbud. Önskvärt vore 

samarbete avseende öppettider men också gemensamma teman och event för att öka 

attraktiviteten och stärka identiteten inom området. Verksamheterna inom området 

skulle behöva ta gemensamt ansvar och initiativ för att driva utvecklingen framåt nu 

när de fysiska förutsättningarna finns. 
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Scenen, som är utformad som ett lågt trädäck, på kyrkans mark används i princip inte 

alls, vilket är synd. Här får vi jobba vidare med att tillsammans med kyrkan hitta 

lösningar för att kunna aktivera den mer. Offentliga framträdanden behöver 

polistillstånd och här ser vi en svårighet när det gäller framförhållning. Scenen kan 

inte användas så spontant som först var tanken. 

Scenen på kyrkans mark.              Flygbilden visar reassuransernas uteserveringsytor.  

 

4 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. 

Ombyggnaden av Maria torg är ett sådant exempel på framgångsrik samverkan mellan 

olika aktörer och staden. 

Det vi behöver i vårt fortsatta arbete är en bredare representation med fokus på 

jämställdhet. 

Maria torg var vårt första Purple Flag-område och vi har lärt oss mycket under 

processens gång, som vi utvecklar både inom området men också i våra två andra 

områden, Helsingborg Central och Söder. 

Förutsättningarna inom våra tre Purple Flag-områden är olika och det påverkar också 

arbetets upplägg, inriktning och processorganisation. 
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5 Uppföljning 

En intern utvärdering görs två gånger årligen för att justera handlingsplanen, som är 

ett levande dokument, och som ingår som en del av våra löpande verksamheter. 

 

6 Intern utvärdering 

Purple Flags agenda 2017 och 2019.  

7 Nulägesanalys 

 

Summering av iakttagelser under nulägesanalys 17 maj 2019: 

 Effekten av rökförbudet på uteservering och i anslutning till entréer måste 

utvärderas så att fimparna inte hamnar på gatan. Platser för askkoppar måste 

väljas utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv. 

 

 Flera verksamhetsidkare uttrycker önskemål om att området blir ett § 3-

omårde samt att fler bevakningskameror sätts ut. Man vill se mer närvaro av 

polis och väktare. 

 

 Det är svårt att orientera sig till och från olika målpunkter inom området 

(gatunätet är komplext i sig). 
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 Bilkörning och fortkörning upplevs som ett problem på vissa gator. Sena 

kvällar är det buskörning med syftet att visa upp sig och sina bilar. 
 

 Trafikskyltarnas placering är på vissa ställen svåra att se (bidrar till 

felkörning). 
 

 Vi hade svårt att bedöma hur säkerheten upplevdes för kvinnor i området. 

Om det förekom sexuella trakasserier/våldtäkter på krogarna. Och hur får vi 

information om detta. 
 

 Det var flera släckta skyltfönster längs Bruksgatan, men också butiker som 

öppnat upp sina skyltfönster sedan förra nulägesanalysen. 
 

 Det var flera trasiga/släckta fasadlampor längs Bruksgatan.  
 

 Det finns många skolor i området och flera av dem har anonyma, tråkiga och 

mörka fasader/fönsterpartier. 

 

 Byggnaden vid Södra Storgatan/Oscar Trapps plats, som bl a inrymmer hotell 

och restaurang, har renoverats och fått ny inbjudande fasadbelysning. Staden 

har renoverat terrasstrapporna och kompletterat dessa med ny belysning. 
 

 Maria torg har fått en helt ny identitet och upplevs rent generellt mera tryggt 

och välkomnande. Fastighetsägare och verksamheter har börjat satsa för att 

bidra till en positiv upplevelse. 
 

 Under träden på Maria torg där det inte är några uteserveringar upplevs det 

mörkt och ödsligt. 
 

 Arkaden längs Norra Storgatans sydvästra del har många folierade fönster 

och upplevs mörk. 
 

 Norra Kyrkogatan har fått ett lyft med ny belysning och streetart men upplevs 

fortfarande som en bakgata även om verksamheterna har börjat göra små 

åtgärder.  Främst är det nu alla skåp för gasol och fläktar i fasaden som är i 

behov av upprustning.  
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 Järnvägsgatan och Södra Strandgatan var skräpiga. Under nulägesanalyse 

pågick arbetet med ombyggnad av Järnvägsgatan. 
 

 Flera fasader och markiser mot Södra Strandgatan upplevs smutsiga och 

slitna. 
 

 Billeplatsen och Himmelriksgränden är mörka och otrygga och 

trafiksituationen på Södra och Norra Storgatan upplevs som otrygg för både 

gående och cyklister. Eftersom Landborgskopplingen inte genomförs behövs 

ny plan för upprustning. 
 

 I samband med ombyggnad av Helsingborg Central har taxiplatserna där 

begränsats och då stannar taxibilarna istället utanför hotellen och på Södra 

Strandgatan. Det ger mer trafik inom området och bilarna står mycket på 

tomgångskörning, vilket genererar både buller och avgaser. 
 

 Säkra cykelparkeringar saknas inom området. 
 

 Inom området skedde en hel del rörelser mellan 18-19. Många var finklädda 

på väg ut men en del var också på väg hem efter jobbet och eventuellt after 

work. 
 

 Vid 01:00 var det främst unga killar som rörde sig inom orådet. 
 

 Gratis aktiviteter saknas. Och kanske skulle oanvända uteserveringsytor 

kunna användas både för sittplatser, pic-nic och aktiviteter som t ex boule. 
 

 Krögarna profilerar sina restauranger, men samarbetar inte kring till exempel 

olika teman. 
 

 Scenen vid kyrkan är anonym och används inte. 
 

 Pionjärkyrkan erbjuder gratis kaffe varannan fredag mellan 21-23 i sina 

lokaler för ungdomar och för alla på Stortorget. 
 

 Det har startats en Facebookgrupp för Maria torg, som informerar om 

nyheter och evenemang men där också verksamheter kan profilera sig. 
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 Parasollerna, som är bestämda att man ska använda runt Maria torg, är enligt 

krögare för jobbiga att hantera då de inte går att fälla ner vid fint väder 

eftersom de är för klumpiga.  
 

 Grönska saknas inom området – förutom på Maria torg. Det är många 

hårdgjorda ytor.  
 

8 Bilagor 

 
 
8.1 Bilaga 1: Område, åtgärd, ansvar och tidplan 
 

Område Åtgärd Huvudansvar  Tid 

Säkerhet Polisen och socialförvaltningen 
arbetar med utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering.  
 
Ingår i uppföljningen av 
aktivitetsplanen under 2019 och 
genomförs av tryggare Helsingborg, 
tjänstemannagrupp. 

Enheten för trygghet och 
säkerhet och Helsingborg 
City 

2020 

Säkerhet Utveckla stadens hemsida med ”Ett 
tryggare Helsingborg”. 
 
En Sharepoint lösning håller på att 
tas fram för att verksamheterna ska 
kunna rapportera in händelser direkt. 
 
Informationsdelningen är fortfarande 
oklar när det gäller Händelsekartan, 
polisen kommer att erbjudas att ta 
del av en utbildning och inloggning i 
Händelsekartan. 

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2019-
2021 
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Veckotrender från Händelsekartan 
kommer att presenteras i 
veckorapporterna i EST (Effektiv 
Samordning för Trygghet) arbetet. 
 

Säkerhet Ökad belysning  
 
Inom ramen för Vinterljus kommer 
belysning av träd vid Krogtriangeln 
(Södra Kyrkogatan att genomföras)  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2019 

Säkerhet Fortsätta följa polisens brottsstatistik 
över anmälda brott  
 
 

Enheten för trygghet och 
säkerhet 

2019-
2021 

Säkerhet/Platsen Jämlikhet i krogmiljö  
Utreda säkerhet/trygghet för kvinnor, 
diskriminering av personer med 
utländsk bakgrund mfl. i krogmiljön. 
 

Helsingborg City 2019-
2021 

Säkerhet/Platsen Jämlikhet i stadsmiljön  
Utveckla en certifieringsmodell för 
jämlika stadsmiljöer 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 

2019-
2021 

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

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö/drift och 
underhåll 
 

2019-
2020 

Säkerhet/Platsen Södra Storgatan: Ombyggnad 
kommer att ske med fokus på 
cyklister och stadsliv – projektet 
beräknas vara klart 2023 
 
Politiskt uppdrag om en 
parkeringsutredning för city – pågår 
 
Himmelriksgränd kommer att ses 
över i samband med Renoveringen 
av Rosenträdgården – beräknas 
genomföras 2021 
 
Belysningsprojekt för Billeplatsen 
beräknas kunna genomföras 2020 
 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2021-
2023 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 19(35) 

 

Säkerhet/ 
Tillgänglighet 

Sätta upp fler farthinder på Södra 
Storgatan  
 
För att minska problemet med 
biltrafiken utreds för närvarande om 
höj- och sänkbara pollare i höjd med 
Karlsgatan, som hindrar obehörig 
trafik när den är förbjuden 23.00-
06.00. Vi bygger även om vid 
pollarna på Södra Storgatan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2019 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Placering och utformning av 
turistvisare 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 
 

2019-
2020 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

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

Stadsbyggnadsförvaltningen 
- stadsmiljö 
 

2019 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

Markbeläggningen ses över så att 
ojämnheter åtgärdas – löpande 
underhåll. 
Fogar i gatorna vid uteserveringar 
och nattklubbar ska fyllas i för att 
underlätta städning och att 
gatstenarna inte kan lossas och 
användas som tillhygge. Detta gäller 
främst Bruksgatan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 

2019-
2021 

Tillgänglighet/ 
Platsen 

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

Helsingborg City/ 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2019 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 20(35) 

Platsen Tillgång på askkoppar och 
papperskorgar ses över kontinuerligt  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
– drift och underhåll 
 

2019-
2021 

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. Helsingborg City anordnar 
tävling om bästa skyltfönster och 
påtalar för fastighetsägarna vikten av 
skyltning för att få ett levande 
centrum och en upplevelse även 
nattetid 
 
 

Helsingborg City 
 

2019-
2021 

Utbud Sälj i City - etableringsstrategi Helsingborg City 2020-
2021 

Utbud Scenen vid kyrkan kommer att 
föreslås i syfte att få en mångfald av 
gratisevenemang. 
Promota stadens samtliga offentliga 
scener tydligare genom samarbete  
 

Kyrkan, Helsingborg City 
 

2020-
2021 

Utbud Verka för att restauranger och 
fastighetsägare tar lead i fortsatt 
aktivering av området genom att ta 
fram en tydlig strategi 

Helsingborg City 2020-
2021 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 21(35) 

8.2 Bilaga 2: Bilder 
 

Maria torg och Billeplatsen före certifieringen 2017 (även historisk bild som visar 

murarna). 

 

Mörka ytor och trång passage.                                                            Murar runt Mariakyrkan. 

Billeplatsen.                                 Urinoar vid Mariakyrkan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 22(35) 

Maria torg vid nulägesanalys 17 maj 2019.  

Belysning på Mariakyrkan.               Uteservering. 

 

 

 

Uteservering.            Uteservering. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 23(35) 

Maria torg vid nulägesanalys 17 maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom yta innan bord och stolar kom på plats. 

 Stolar och bord som kan flyttas runt på ytorna som inte hyrs ut till uteserveringar. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 24(35) 

Stortorget vid nulägesanalys 17 maj 2019. 

Belysta fasader och trapporna till Kärnan.       Uteservering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belyst fasad vid Stortorget. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 25(35) 

 Norra Storgatan vid nulägesanalys 17 maj 2019. 

 

Otydligt med skyltar i överflöd.      Arkad på Norra Storgatan 

 

Belyst plats vid Norra Storgatan.       Arkad på Norra Storgatan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 26(35) 

Södra Storgatan före certifiering 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Storgatan, kvällstid. 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet på Södra Storgatan, dagtid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasieskola på Södra Storgatan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 27(35) 

Södra Storgatan vid nulägesanalys 17 maj 2019. 
 

 

 

Höj och sänkbara pollare vid Maria torg.        Fasad på Södra Storgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt farthinder på Södra Storgatan. 
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PLAN 

DNR:000/000 
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Södra Strandgatan före certifiering 2017. 

Södra Strandgatan, dagtid. 

Södra Strandgatan, kvällstid. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 29(35) 

Norra Kyrkogatan före certifieringen 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Soptunnor på Norra Kyrkogatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomma lokaler på Norra Kyrkogatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringshusets fasad. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 30(35) 

Norra Kyrkogatan före certifieringen 2017. 

Lastkaj på Norra Kyrkogatan.          Inlastningsramp på Norra Kyrkogatan. 

Norra Kyrkogatan kan upplevas som mörk och otrygg kvällstid. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 31(35) 

Norra Kyrkogatan vid nulägesanalys 17 maj 2017.

Norra Kyrkogatan med ny belysning 

och bortplockade soptunnor.  

Fortfarande återstår åtgärder mot 

klotter på byggnader mot Norra 

Kyrkogatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyltfönster har öppnats upp mot Norra Kyrkogatan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 32(35) 

Bruksgatan och smågatorna före certifieringen 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksgatan vid nattklubbarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Stängda skyltfönster mot Bruksgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Skyltar, Metrobox och papperskorg placerade på Bruksgatan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 33(35) 

 

Bruksgatan och smågatorna före certifieringen 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Igensatta fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

Klotter på fasaden.       Klistermärken på stolpar. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 34(35) 

Bruksgatan och smågatorna vid nulägesanalys 17 maj 2019. 

En av entréerna i området.           En annan entré i området 

Belyst fasad vid Ingemar Bergmans plats.             Fasadbelysning på Bruksgatan. 
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2019-11-21 

PLAN 

DNR:000/000 

SID 35(35) 

Järnvägsgatan vid nulägesanalys 17 maj 2019. 

Järnvägsgatan innan ombyggnaden var helt klar. 



SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS INTERNA/EXTERNA UTVÄRDERING

STAD VALD KVÄLL/NATT FÖR UTVÄRDERING 

PURPLE FLAG KOORDINATOR AVKLARADE TIDSINTERVALLER 

q  TIDIG KVÄLL 17.00–22.00 q  SEN KVÄLL 20.00-23.00

q  NATT 23.00-02.00 q  SEN NATT 02.00-05.00

DATUM FÖR SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERINGEN

DELTAGARE I PURPLE FLAGS ARBETSGRUPP DELTAGARE I PURPLE FLAGS INTERNA UTVÄRDERING

(Bör vara en av de mest livliga kvällarna)

8.3 Bilaga 3. Sammanställning av intern utvärdering

36



2

1.      SÄKERHET & TRYGGHET
  Hur ser det ut idag när det gäller säkerhet och trygghet inom Purple Flagområdet?

        Närvaro av t ex vakter, poliser och nattvandrare. Hantering av olyckor,
        bråk och andra incidenter.

2.      BEMÖTANDE & VÄLKOMNANDE
        Hur är det idag när det gäller bemötande och välkomnande?

  En välkomnande attityd, kundvård, välbefinnande platsens image, 
        profil och identitet.

3.      SERVICE & UNDERHÅLL
        Hur ser standarden ut på service och underhåll i offentliga miljöer 
        och platser? Rena gator och torg. Belysning på gator, torg och stråk. 
        Utsmyckning, skyltning, buller och sophantering. 

4.      SAMVERKAN & SAMARBETE
        Hur fungerar samverkan och samarbetet idag mellan offentliga och privata 
        aktörer samt ideella krafter?  Kommunikation mellan olika medaktörer och        
        besökare. Samverkan mellan säkerhetsaktörer och närliggande verksamheter.  

5,      REGLER & BESTÄMMELSER 
        Hur arbetar ni idag när det gällertillståndshantering och tillämpning?
        Positivt och proaktivt eller krångel och byråkrati? 
        Relationer med myndigheter och smidig hantering     

6.      UPPFATTNINGAR & FÖRVÄNTNINGAR
        Vad görs för att besökare, kunder och investerare ska få en positiv 
        bild av staden?
        Allt räknas – helhet och detaljer som gör skillnad och det lilla extra. 

7.      JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
        Hur arbetar ni idag inom detta område i det offentliga rummet?

  Förhållningssätt där det offentliga rummet utgår från alla människors 
        lika värde och behov av att det är rent, tryggt och säkert.
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SLUTSATSER
FOKUSOMRÅDE 1 •  SÄKERHET
VÄLKOMNANDE, RENT,  TRYGGT & SÄKERT

MINIMIKRAV: Brottslighet och antisocialt beteende per capita är i samtliga fall 
genomsnittliga där både invånare och besökare räknas.

   1       2      3       4      5
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1.      KOLLEKTIVTRAFIK KVÄLLS- OCH NATTETID
         Hur säker, prisvärd och tillgänglig är kollektivtrafiken i nuläget kvälls- och 
         nattetid? Resecentrum och transportnav, taxiplatser, tunnelbana/vänthallar
         Tidtabeller, turtäthet, priser.

2.      GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
         Hur ser gång- och cykelvägar samt övriga förbindelser ut idag i centrum 
         och närområden? Är det tydligt skyltat, säkert och lättillgängligt?
        Hur ser rörelsemönstret ut bland människor dag och kväll? Vad skiljer?

3.      PARKERING
        Finns det lämpliga bestämmelser för både parkering av såväl cykel,
        moped, motorcykel och bilar kvälls- och nattetid. P-hus, p-platser,
        betalsystem och belysning.

4.      SAMVERKAN & SAMARBETE
        Hur fungerar samverkan och samarbetet mellan offentliga och privata 
        aktörer samt ideella krafter? 
        Delaktighet, engagemang och medborgarinflytande?  

5.      HANTERING AV FOLKMASSOR
         Vilka riktlinjer finns idag vid trängsel och trafikstockning kvälls- och nattid 
        idag och hur hanteras det? 

  Kvalitetssäkra åtgärder för såväl fotgängare som fordon.

6.      INFORMATION & HÄNVISNING
        Hur tydlig och synlig är information och vägledning idag för besökare 
        i staden under kvällstid.
        Fungerande affisch/skylt/informationssystem både digitala och analoga.

7.      JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
        Hur är kommunikationerna i dagsläget sett i ett jämställdhets- och
        mångfaldsperspektiv? Tryggt och säkert? 
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SLUTSATSER
FOKUSOMRÅDE 2 • TILLGÄNGLIGHET 
SÄKER ANKOMST, FÖRFLYTTNING OCH AVRESA

MINIMIKRAV: Att tillhandahålla en lämplig form av kollektivtrafik kvälls- 
och nattetid.    1       2      3      4     5   1       2      3       4      5
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 Hu rs 
FOKUSOMRÅDE 3 • UTBUD
ETT STORT OCH RIKT URVAL AV ATTRAKTIVA SAMT 
UNIKA NÖJEN &  AKTIVITETER

MINIMIKRAV: Ett utbud som lockar såväl unga, barnfamiljer som äldre.    1       2      3       4      5

1.      MAT & RESTAURANGBESÖK
        Hur är utbudet av matställen och engagemanget för en rik matkultur?

 Pris och kvalitet, målgruppsmix, öppettider, interiör och exteriör.

2.      PUBAR & BARER
        Hur tillgodoses idag olika målgruppers smaker, behov och önskemål 
        när det gäller drycker med och utan alkohol? Målgruppsmix, pris och kvalitet,  
        urval av mat och dryck, öppettider, interiör och exteriör.

3.      UPPLEVELSER KVÄLLSTID
         Vilka olika aktiviteter finns idag för att nå en bredare målgrupp tidig kväll?
        Levande musik, stå-up-komedier, dans, nattklubb.

4.      UPPLEVELSER NATTETID
         Vad görs idag för att komplettera stadskärnans dragningskraft i sin helhet 
        nattetid? 
        Kvällshopping, målgruppsmix, poesi/bokaftnar, pris och kvalitet.

5.      TILLGÄNGLIGHET OFFENTLIGA BYGGNADER
        Hur används offentliga byggnader och platser kvälls- och nattetid idag?

  Ljussättning och utsmyckning av byggnader, gator och stråk. 
        Lokalers användning fler timmar om dygnet?

6.      KULTURLIV
        Hur ser konst- och kulturlivet ut kvälls- och nattetid? 
        Kultur i offentliga rummet, teater och biografer.

7.      JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
        Hur följs kommunens mål och plan för jämställdhet och mångfald? 



5

M
Y

C
K

ET
 LÅ

G
 

STA
N

D
A

R
D

U
TO

M
O

R
D

EN
T

LIG
STA

N
D

A
R

D

Ö
V

ER
 

STA
N

D
A

R
D

STA
N

D
A

R
D

U
N

D
ER

 
STA

N
D

A
R

D

SLUTSATSER
FOKUSOMRÅDE 4 • PLATS 
EN UPPLEVESERIK DESTINATION/STADSKÄRNA

MINIMIKRAV: En attraktiv, tillgänglig, jämställd och funktionell destination som 
erbjuder mångfald på kvällen och  natten.   1       2      3       4      5    1       2      3       4      5

1.      PLATS & DESTINATION
        Hur ser platsen och utrymmet ut för t ex klusterbildning inom Purple 
        Flagområdet idag? Stråkutveckling och kapacitet för olika typer 
        av verksamheter.

2.      FUNKTION & ANVÄNDNING
        Hur används idag det offentliga rummet i kombination med befintliga 
        verksamhetser? Attraktiv plats med en bra balans av användningsområden       
        och verksamheter.

3.      SYNLIGHET & TYDLIGHET
        Hur synligt och tydligt är stråk, platser och skyltar markerade? 
        Skyltning, informationstavlor, tillgängliga appar, gatustruktur.
        Wi-fi platser.

4.      UTFORMNING & DESIGN
        Hur används det offentliga rummet, platser, gator, torg och byggnader idag?
        Materialval, belysning, utsmyckning etc. 

5.      IMAGE
        Hur uppfattas Purple Flagområdet kvälls- och nattetid idag av besökare 

        och de boende? Familjärt, trendigt, folkligt, kulturellt etc.

6.      IDENTITET & PROFIL
         Vilken identitet och profil har Purple Flagområdet idag? Hur väl stämmer 
        den med imagen – d v s hur den uppfattas av omvärlden?

7.      JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
         Hur används idag mötesplatser sett ur ett jämställds- och mångfalds-
         perspektiv?
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SLUTSATSER
FOKUSOMRÅDE 5 • POLICY 
TYDLIGA RIKTLINJER, GEMENSAMMA MÅL 
OCH BUDGET
MINIMIKRAV: En gemensam överenskommelse för samverkan mellan 
offentlig och privat sektor.    1       2      3       4      5

1.      STATISTIK & UNDERLAG
         Vilken relevant statistisk och underlag finns i nuläget
        för beslutsfattanden och åtgärder inom Purple Flagområdet?

2.      STRATEGI & HANDLINGSPLAN
        Hur väl är strategin och målet för uppdraget tydligt och förankrat 
        hos alla berörda parter?       
        Lång- och kortsiktiga mål samt kvantitets- och kvalitetsmål.     

3.      LEDARSKAP & ANSVARSOMRÅDE 
        Hur tydlig är ansvars- och rollfördelning för åtgärder och ansvarsområden. 

 Handlingsplan och riktlinjer vid nödsituationer, utrymning, säkerhet.
        Ekonomisk rollfördelning, renhållning etc. 

4.      KOORDINERING & PROJEKTLEDNING
        Hur väl stämmer den kommunala detaljplanen överens med
        Purple Flagområdets mål?

5.      SAMVERKAN & SAMARBETE
         Vad har gjorts och görs för att få en bred representation av 
        samarbetspartner från den offentliga och privata sektorn?
        Transperans, nätverk och handlingsplan.

6.      GEMENSKAP & DELAKTIGHET 
         Vad har gjorts och görs för att skapa dialog med och medinflytande från       
        konsumenter och invånare?

7.      JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
        Hur jämställd är sammansättningen av samarbetsgrupperna sett ur ett 
        genus- och mångfaldsperspektiv. Finns det en jämställdshets- och mångfalds-  
        plan? Om så är fallet hur fungerar den i praktiken?
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PURPLE FLAGS AGENDA 
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1.

2.

3.

4. 

5.

   1       2      3       4      5

   1       2        3        4      5

SÄKERHET
VÄLKOMNANDE, RENT,  TRYGGT OCH SÄKERT

TILLGÄNGLIGHET
SÄKER ANKOMST, FÖRFLYTTNING OCH AVRESA

UTBUD
ETT STORT OCH RIKT UTBUD AV ATTRAKTIVA SAMT UNIKA NÖJEN 
OCH AKTIVITETER

PLATS
EN UPPLEVELSERIK DESTINATION/STADSKÄRNA

POLICY 

TYDLIGA RIKTLINJER, GEMENSAMMA MÅL OCH BUDGET
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