PURPLE FLAG
för bättre och tryggare kvällsupplevelser

UTVECKL A
K V Ä L L S E KO N O M I N

Västerås

SYFTE

Det övergripande syftet
med Purple Flag är att
skapa förutsättningar för
ett ekonomiskt, socialt
hållbart och jämställt
Purple Flag-område
med ett varierat utbud
av upplevelser och
aktiveter av hög kvalitet
kvälls- som nattetid.

Tack vare bättre
samverkan är vi nu
mer kostnadseffektiva
när det gäller städning
och underhåll i det
offentliga rummet.
Nu har vi ökad
förståelse för
varandras olika
verksamheter och
kommunikationen
har blivit bättre.

ALLA ÄR VINNARE

Nya informationsskyltar, bättre och mer kvällsbelysning av
fasader, parker, torg och mörka stråk. Fler cykelställ och
nya taxizoner kvällstid. Fler aktiviteter tidig kväll, längre
öppethållanden och mer alkoholfria alternativ är några
konkreta åtgärder som våra städer och orter genomfört
i sina Purple Flag-områden.
Andra viktiga faktorer som påverkar känslan av trygghet och säkerheten är bättre renhållning och uppfräschning av gator, torg, parker och
andra offentliga platser kring busshållplatser, tunnelbana etc. Arbetet
med kvällsekonomin har lett till att man ser sitt Purple Flag-område
med ”nya ögon”. Man får en bättre förståelse för de olika aktörerna
och deras verksamheter inom området. Särskilt inspirerande är det att
se hur engagemanget ökar efter hand som resultaten blir tydliga.
Med kvällsekonomi menas det totala utbud av upplevelser, aktiviteter
och tjänster efter kontorstid i ett avgränsat området. Det involverar
personer från olika avdelningar inom kommunen, krögare, fastighetsägare, handlare, besöksnäringen, polisen, väktare, ideella organisationer
och inte minst eldsjälar. Tillsammans skapar man bättre förutsättningar
att hantera dagens komplexa samhälle. En levande och attraktiv plats
med ett variationsrikt kvälls- och nattliv gynnar alla i Purple Flagområdet och stärker både platsens och stadens varumärke.

4 STEG TILL EN RIKARE KVÄLLSEKONOMI
4 STEG
1. Uppstart & kick off
2. Nulägesanalys
3. Handlingsplan
4. Utvärdering & certifiering
5 FOKUSOMRÅDEN
1. Säkerhet
2. Tillgänglighet
3. Utbud
4. Plats
5. Platssamverkan
4 TIDSZONER
1. 17.00-20.00 Tidig kväll
2. 20.00-23.00 Kväll
3. 23.00-02.00 Sen kväll
4. 02.00-05.00 Natt

Purple Flag-modellen är uppdelad i fyra steg, löper under cirka ett år
och resulterar, efter godkänd extern utvärdering, i en certifiering som
gäller under två år. Revidering görs vartannat år, vilket rekommenderas
för att skapa kontinuitet och hållbara resultat för kvällsekonomin.
Det inkluderar fysiska och digitala möten, dels med berörda aktörer,
dels med arbetsgruppen och koordinatorn. Coachning och support
sker även via mail och telefon.

5 FOKUSOMRÅDEN

För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar
vi på fem områden. Dessa är framtagna för att aktörer inom Purple
Flag-området ska kunna erbjuda besökare och de boende en trygg,
säker och kvalitativ totalupplevelse kvälls- och nattetid.

FYRA TIDZONER

För att samverka kring kvällsekonomin gäller det att knyta ihop dagtidens shopping, kulturutbud samt andra aktiviteter med tidig kväll för
att nå en bredare målgrupp. Purple Flag-området blir då mer levande
och skapar synergier för tillväxt och ökad lönsamhet. Utbudet inom det
fyra tidszonerna kan variera beroende på Purple Flag-områdets storlek.
Större områden har mer och mer börjat tänka dygnet-runt-ekonomi.

Krögarnas engagemang har ökat.
Politiker börjar förstå nyttan och
satsar mer resurser till staden.
Poliser är ute för att bygga
relationer och förebygga incidenter.

Vi har kunnat göra
gemensamma investeringar
i bl a bättre belysning och
skyltningssystem, vilket
ökar trygghetskänslan.
Vi ser möjligheter istället
för hinder och problem.

Vi får tillgång till en strukturerad
metod som vidgar perspektiven för
ett effektivare arbetssätt med tydliga
mål och ansvarsområden.
Genom samverkan har stora
investeringar gjorts i en mängd
städer där trygghet har varit i fokus.
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Helsingborg, Årets Purple Flag stad 2018
• Mariatorget
För
att uppmärksamma det framgångsrika arbetet som deltagarna gör delar
• Helsingborg
C
Svenska
Stadskärnor
årligen ut priset Årets Purple Flag-område. Kalmar vann
•utmärkelsen
Söder
2016, Västerås 2017, Helsingborg 2018 och Örnsköldsvik 2019.
Höganäs
Halmstad
Falkenberg
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KALMAR
KALMAR

HÖGANÄS
HÖGANÄS
KRISTIANSTAD
KRISTIANSTAD
HELSINGBORG
HELSINGBORG
MALMÖ

Dessa städer har genomfört Purple
Flag-processen sedan starten 2015.

DETTA INGÅR

Nordstan
• Inspiration, handledning och coachning
Fredstan
Lilla
Bommen
• En
beprövad arbetsmodell för utökad samverkan
Västra Nordstan

• Utvärdering

Borås
• Certifiering
Trollhättan
• Möjlighet att söka till utmärkelsen
Karlskoga
Årets Purple Flag-område efter godkänd certifiering
Karlstad
Örebro
Som certifierad Purple Flag-stad får man även tillgång till ett
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inspiration samt nya idéer för att hålla processen levande.
PURPLE

FLAG
EN INVESTERING
SWEDEN

87 000 SEK inklusive extern utvärdering. Moms tillkommer.
Kostnader för resor och uppehälle vid fysiska träffar bekostas
SVENSKA STADSKÄRNOR
av respektive stad. Vid behov erbjuder vi ytterligare stöd och
coachning efter
överenskommelse.
PURPLE
FLAG
SWEDEN

SVENSKA STADSKÄRNOR för en tryggare kvällsekonomi

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

PURPLE
FLAG
SWEDEN

Björn Bergman, support Purple Flag
Tryggare och bättre kvällsupplevelser för alla
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se
Tomas Kruth, support Purple Flag
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se

Björn Bergman,Tomas Kruth och Erika Braun

Erika Braun, admin Purple Flag
erika.braun@svenskastadskarnor.se

