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Purple Flag-certifiering av handlingsplaner för Älskade Söder och
Helsingborg Central är nu i hamn

Bild från vandring i området med arbetsgruppen i höstas

Idag har Svenska Stadskärnor genomfört en utvärdering av Helsingborgs arbete med Purple Flag på
Söder och Helsingborg C. Deltog vid utvärderingen gjorde fastighetsägare, polisen, näringsidkare
och vaktbolag tillsammans med representanter från Helsingborgs stad och Helsingborg City. Efter
mötet kom beskedet om att arbetsprocessen får en certifiering för båda områdena.
För en levande, trygg och attraktiv stadskärna, som känns välkomnande och som inbjuder till aktivitet
och vistelse. Inom Purple Flag arbetar Helsingborg City tillsammans med Helsingborgs stad sedan
hösten 2016, genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett
varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17.
Metoden Purple Flag kommer från England och i Sverige är det Svenska Stadskärnor som utbildar i
processen och som certifierar de handlingsplaner som tas fram. Handlingsplanerna är konkreta och
har en genomförandetid på två år. Därefter utvärderas arbetet och ny handlingsplan tas fram för
omcertifiering. I Helsingborg är det Helsingborg City som äger processen.
-

Helsingborg har över tid byggt upp en organisation och en samverkan som ger tydliga
resultat. På ett professionellt sätt har man skapat struktur och tydlighet i arbetet som gjort
att fastighetsägare och verksamheter kan ansluta till arbetet och känna sig delaktiga. Arbetet
har skapat engagemang och stolthet och inspirerar inte bara i Helsingborg utan är också ett

föredöme för andra städer som jobbar med liknande processer, säger Thomas Kruth, Svenska
stadskärnor
Älskade Söder är ett platssamverkansprojekt med ambitionen att utveckla Söder och skapa en
tryggare stadsdel. Som en del i detta har nu en handlingsplan för området att Purple flag-certifierats.
I arbetet har både privata och offentliga aktörer samarbetet för att ta fram en handlingsplan.
-

Bra att vi nu är certifierade och vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med de
som bor och verkar på söder tillsammans med Helsingborgs stad och andra aktörer.
Certifieringen är ett kvitto på att det går att förändra en stadsdel även om vi precis börjat och
har flera år framför oss. Riktigt roligt, säger Johan Mangbo, kommunpolis.

Arbetet med handlingsplanen för Helsingborg Central har hittills genomsyrat ombyggnaden och
samverkan har varit en viktig framgångsfaktor i båda projekten.
Arbetet utgår inte bara från det som händer mellan 17.00 och 06.00 utan innefattar helheten över
dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. Varje område har sina förutsättningar och därför ser både
organisation och samverkan olika ut. Handlingsplanerna anpassas till behov och är levande dokument
som löpande följs upp och justeras för att efter två år skruvas upp ytterligare och omcertifieras.
-

Vårt arbete med Älskade Söder och Helsingborg Central är långsiktiga satsningar som
kommer pågå under flera år. Det är komplext att arbeta med platsutveckling. Nu har vi fått
bekräftelse på att våra handlingsplaner och samverkan uppfyller kraven, säger Ann-Charlotte
Wedelsbäck, stadsutvecklingsstrateg och processledare för Älskade Söder.

Målet med Helsingborg Citys platssamverkansprojekt är att skapa en levande och trygg stadskärna
och att samverka med alla aktörer som är med och bidrar till en plats utveckling.
-

Helsingborg C och Äskade Söder är två goda exempel på hur vi tillsammans med alla som
finns och verkar runt en plats faktiskt kan åstadkomma en förändring. Vårt arbete börjar med
Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad, sen beror det på områdets
utmaningar hur vi samverkar med exempelvis polisen, Tullverket, föreningslivet och boende.
Även om vi bara är i början av förändringen på Söder så känns det fantastiskt att vi nu har en
certifierad handlingsplan att arbeta efter, säger Hanna Candell VD för Helsingborg City.
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Om Purple Flag
•
•
•
•
•

Arbetet med Purple flag inleddes 2016 i Helsingborg.
2017 certifierades en handlingsplan för det första området, som är Maria Torg
2018 certifierades en handlingsplan för det andra området, som är Helsingborg Central.
Samma år utnämndes Helsingborg till ”Årets Purple Flag-stad 2018”
2018 påbörjades arbetet med ett tredje område, som är Söder.
2019 omcertifierades en uppdaterad handlingsplan för Maria Torg

•

18 november 2020 har en omcertifiering av en uppdaterad handlingsplan för Helsingborg
Central samt en certifiering av en handlingsplan för ”Älskade Söder” gjorts efter en extern
utvärdering av Svenska Stadskärnor, som utbildar och är certifieringsorgan i Sverige.

Läs mer här:
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/tryggareplatser/utmarkelsen-purple-flag/

