Purple Flag
Handlingsplan
Efter att vår nulägesannalys gällande vårt geografiska ”Purple Flag” område blev färdigställd
har ett gediget arbete skett för att hitta passande aktiviteter till vår handlingsplan. Arbetet har
skett i olika arbetsgrupper – en grupp per fokusområde och med två finalmöten där alla som
deltagit i arbetet bjöds in för att presentera sina idéer. På det sista mötet kalibrerade vi aktiviteterna inför godkännande av handlingsplanen på Nysams styrelsemöte i juni. Beslut togs i
Nysams styrelse den 14 juni.
I arbetet med framtagandet av handlingsplanen har vi försökt hitta så rätt aktiviteter som
möjligt för att höja oss på betygsskalan samt att vi även tagit hänsyn till hur realistiska
aktiviteterna är både gällande möjligheter till tillstånd, ekonomi och genomförande. Arbetet har
skett i en mycket positiv anda och vi har uppnått en fin samsyn beträffande val av aktiviteter
från alla olika aktörer som deltagit i arbetet. Nu känner vi att det ska det bli roligt och
spännande att ta tag i genomförandefasen och hälsar de utvalda revisorerna välkomna till
Nyköping den 24 och 25 augusti.

Säkerhet
1. Framtagande av belysningsplan där även dekoration/tematisering ingår.
Fasadbelysning, armaturval, skyltar, trädbelysning mm – gärna kreativt som exempelvis
att belysa ån eller sätta upp belysta Purple flaggor som lampskärmar utmed östra och
västra storgatan.
• Tid: Dygnets alla mörka timmar
• När är åtgärden planerad: 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun i samverkan med fastighetsägaren
• Finansiering: Nyköpings kommun finansierar belysningsplanen
• Mål & Syfte: Att inspirera kommunen och fastighetsägarna att arbeta åt samma håll
gällande belysning – för en ökad trivsel och trygghetskänsla för invånare, företagare och
besökare.
2.
•
•
•
•

Rensa och gallra parker, buskar och träd för fri sikt
Tid: Dygnets alla mörka timmar
När är åtgärden planerad: Hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun

•

Mål & Syfte: Åstadkomma en ökad trygghetskänsla för invånare, företagare och
besökare.

3. Rent och snyggt – snabba insatser gällande klottersanering och olika typer av annan
skadegörelse samt förädlade insatser gällande städ
• Tid: Åtgärder dag och kvällstid
• När är åtgärden planerad: Samverkansavtal våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun, fastighetsägare och andra aktörer
• Mål & Syfte: Åstadkomma en ökad trygghetskänsla för invånare, företagare och
besökare.
4.
•
•
•
•
•

Närvaro av Polis, Polisvolontärer, väktare, nattvandrare och andra vuxna
Tid: Fredag/lördag kvällar samt specifika helger
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun, fastighetsägare, sponsorer och
frivilliga krafter.
Mål & Syfte: Genom vuxennärvaro skapa en ökad trygghet för både ungdomar och
vuxna som besöker det offentliga rummet under kvällstid.

5. Kommunalt driven verksamhet för ungdomar. Allaktivitetshus, fritidsgård eller
liknande (samverkan med planerat integrationsprojekt)
• Tid: Kvällar
• När är åtgärden planerad: Utredning klar! Öppning 2019.
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Erbjuda bra aktiviteter för målgruppen ungdomar så att risken minskar
för skadegörelse, missbruk och brottslighet.
6. Förädlat bemötande från krogvakterna i samverkan med Nyköpings akademien/införa
paragraf tre områden (Kalmarmodellen)
• Tid: Dag och kvällsekonomitider
• När är åtgärden planerad: Utbildningar våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun/Polisen
• Finansiering: Deltagaravgifter/egen tid
• Mål & Syfte: Erbjuda bra inspirerande utbildningar där bemötandet och fokus på
gällande regler ger personalen trygghet och stolta inspel där ”Berättelsen om Nyköping”
ger det positiva anslaget.

Tillgänglighet
7.
•
•
•
•

Erbjuda flexibel bokningsbar natt transport - framtagande av samåknings app!
Tid: Krogtider
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Samfinansiering Taxibolag och krögare.

•

Mål & Syfte. Erbjuda enkla prisvärda och trygga transporter till och från nöjeslivet i
stadskärnan.

8.
•
•
•
•
•

Tydliga informationstavlor gällande vägvisning för boende och besökare.
Tid: Alla dygnets timmar
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Förenkla möjligheterna att på ett enkelt sätt hitta till olika destinationer.

9.
•
•
•
•
•

Upplyst taxistation
Tid: Dygnets alla mörka timmar
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun i samverkan med taxibolagen
Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun och taxibolagen
Mål & Syfte: Uppnå en ökad trygghetskänsla för taxiresenärerna

10.
•
•
•
•
•

Upplyst och informativ busstation
Tid: Dygnets alla mörka timmar
När är åtgärden planerad: 2019 (i avvaktan på nytt resecentrum)
Vem ansvarar för åtgärden: Samverkan mellan Länstrafiken och Nyköpings kommun
Finansiering: Samfinansiering Länstrafiken och Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Uppnå en ökad trygghetskänsla för bussresenärerna

11. Ökad samverkan – månatliga möten med representanter från myndigheter, företagare
och civilsamhället i stadskärnan/kommunen. (Nyköpingsandan)
• Tid: Påverkar alla tider på dygnet
• När är åtgärden planerad: Fr o m hösten 2018
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam i samarbete polis och BRÅ i Nyköping
• Finansiering: Nysam
• Mål & Syfte: Ytterligare öka den redan goda samverkan och dessutom öka samverkan
med civilsamhället ytterligare
12. Nattlig trygghetszon – ett miniresecentrum för bussar, taxi och privat hämtning på
torget
• Tid: fredag och lördag kvällar samt vissa helger
• När är åtgärden planerad: 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun och sponsorer i samverkan med
ideella krafter.
• Mål & Syfte. Minska de krogrelaterade brotten samt öka den upplevda tryggheten.
13.
•
•
•

Parkeringsledningssystem
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Projektering pågår. Klart våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun

•
•

Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Förenkla möjligheten att lätt och smidigt hitta en parkeringsplats utan att
behöva åka runt och leta.

14.
•
•
•
•
•

Cykelledningssystem införs
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Projektering pågår. Klart våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Förenkla möjligheten att lätt och smidigt hitta rätt cykelväg.

15.
•
•
•
•
•

Parkeringsrabatter från handeln
Tid: Tider där parkeringsavgifter tas ut
När är åtgärden planerad: 2020
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Frivilliga handlare
Mål & Syfte: Öka attraktionskraften – fler besökare till stadskärnan.

16.
•
•
•
•
•

Skyltportaler – Välkommen till Öster & Väster
Tid: Alla dygnets timmar
När är åtgärden planerad: Monteras hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Förtydliga det mycket långa och innehållsrika shoppingstråket i Nyköping

UTBUD
17.
•
•
•
•
•

Mobila belysta konstverk
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Hösten 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Sponsringsprojekt
Mål & Syfte: Genom att tillföra belyst kultur få fler människor att mingla runt även i
kvällsmiljön

18. Nyköpings akademien - Personalutbildning ”Berättelsen om Nyköping” – bemötande
och service. Inte bara butikspersonal. taxi, busschaufförer, restaurangpersonal m fl
• Tid: Dygnets alla timmar
• När är åtgärden planerad: Våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun samt deltagaravgifter
• Mål & Syfte: Uppnå en ökad servicegrad och ett utvecklat bemötande där berättelsen
om Nyköping ligger till grund för ett proffsigt värdskap.
19. Smakmingel för alla nyinflyttade medborgare - informationsträff i stadshuset
• Tid: Alla dygnets timmar
• När är åtgärden planerad: Våren 2019

•
•
•

Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun och sponsorer
Mål & Syfte: Att få de nyinflyttade att känna sig extra välkomna och få kunskap om det
breda kulturutbud som Nyköping erbjuder.

20.
•
•
•
•
•

Utveckla påsen för nyinflyttade – utdelning på smakmingel i stadshuset
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Företagssponsorer från Purple Flag stråket m fl
Mål & Syfte: Att få de nyinflyttade att känna sig extra välkomna och få kunskap om det
breda restaurang och shoppingutbud som Nyköpings stadskärna bjuder på.

21. Bildvisning på stadshuset – historiska bilder, Bo i Nyköping bilder varvat med
Nyköpingsguidens eventkalender.
• Tid: Dygnets alla mörka timmar
• När är åtgärden planerad: December 2018
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun, Sörmlands länsmuseum m fl
• Mål & Syfte: Lyfta den mörka platsen mellan Öster och Väster viket leder till ökad
trygghet genom att visualisera event från Nyköpingsguiden samt växla historiska bilder
med bilder från Bo i Nyköping kampanjen.
22.
•
•
•
•
•

Fler nya matvandringar
Tid: Kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Genom deltagaravgifter
Mål & Syfte: Få fler att upptäcka den gastronomiska mångfalden i Nyköping

23.
•
•
•
•
•

Konstvandringar
Tid: Fokus kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Genom deltagaravgifter
Mål & Syfte: Få fler att upptäcka Nyköpings gallerier och mångfald av kultur

24.
•
•
•
•
•

Historiska vandringar
Tid: Fokus kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Genom deltagaravgifter
Mål & Syfte: Få fler att upptäcka, lära sig och upptäcka berättelsen om Nyköping

25. Arkitekturvandringar
• Tid: Fokus på kvällsekonomitider

•
•
•
•

När är åtgärden planerad: Våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Genom deltagaravgifter
Mål & Syfte: Få fler att upptäcka Nyköpings spännande arkitektur

26.
•
•
•
•
•

Marknadsföra Nyköpingsguiden mer med hjälp av företag utmed Purple Flag stråket.
Tid: Fokus på kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Få fler att upptäcka Nyköpings stora utbud av evenemang

27.
•
•
•
•
•

Bondens Nära på Hellmanska gården
Tid: Fokus på kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Start 7 juni 2018, alla torsdagar 11.00-19.00.
Vem ansvarar för åtgärden: Hellmanska Gården och Sörmlands Matkluster
Finansiering: Producenter, mathantverkare och Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Ökad handel och fler besökare till stadskärnan.

28. Bilda arbetsgrupp – framtida handels, service, kultur, nöjen och restaurangutbud på
Öster och Väster där nulägesanalysen gällande utbud ska ligga till grund för arbetet i
gruppen.
• Tid: Dag och kväll med fokus på kvällsekonomitiderna!
• När är åtgärden planerad: Projektstart hösten 2018 genom att en arbetsgrupp bildas.
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Egen tid
• Mål & Syfte: Att uppnå en så rätt utbudsmix som möjligt – rätt i tiden!

Plats
29. Lekpark för alla åldrar. Gym, fotboll, basket, vollyboll, innebandy – även med digitala
inslag. Laddningsgym, även belysning kan startas via träningsredskap!
• Tid: Alla dygnets timmar
• När är åtgärden planerad: Under projektering. Färdigställd 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun
• Mål & Syfte: Locka fler invånare och besökare till stadskärnan
30. Mobil aktivitetsplats med grill och Wifi – kommun, föreningar, organisationer och
företag ansvariga för olika kvällsevent.
• Tid: Fredagar och lördagskvällar på torget
• När är åtgärden planerad: Våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Nyköpings kommun och sponsorer och ideella krafter från civilsamhället
• Mål & Syfte: Genom att fler vuxna från olika föreningar och organisationer inspirerar
runt olika teman och aktiviteter skapa ökad trygghet på torget samt få fler att ansluta
långsiktigt till föreningslivet.

31. Standardprogram tomma lokaler – en spännande installation (konst?) istället för en tom
tråkig lokal.
• Tid: Alla tider på dygnet
• När är åtgärden planerad: Våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Fastighetsägarna
• Mål & Syfte: Skapa ökad trivsel och ljusare stråk om ökar den upplevda tryggheten
32.
•
•
•
•
•

Betongsuggor/Pollare
Tid: Alla dygnets timmar
När är åtgärden planerad: Projektering pågår. Klart våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Minska otryggheten gällande fordon som på olika sätt använder det
offentliga rummet på ett olagligt och skrämmande sätt. Både gällande transporter och
okynneskörningar på fel tid och plats.

33.
•
•
•
•
•

Torghandel kvällstid/loppis/event på torget
Tid: Fokus på kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Hyresavgifter
Mål & Syfte: Uppnå en mer levande stadskärna där torget har en viktig roll som måste
befolkas mer under i synnerhet kvällstid.

34.
•
•
•
•
•

Viktigt område mellan Öster och Väster (samt våra parker)
Tid: Fokus kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Hösten 2018 bildas an arbetsgrupp
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun, Länsstyrelsen samt fastighetsägare
Mål & Syfte: Samordna och stödja aktiviteter på och runt torget samt i och runt Teaterparken och Gripsholmsparken.

35.
•
•
•
•
•

Fler event på torget
Tid: Dag och kvällsekonomitider
När är åtgärden planerad: Våren 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings Arenor
Finansiering: Hyresintäkter
Mål & Syfte: Marknadsföra Nyköpings gator, torg och parker till regionala och
nationella arrangörer för att uppnå fler besökare till stadskärnan samt öka
hotellbeläggningen i Nyköping.

36. Mobila läktare, scenpodier, evenemangsström, tält för användning vid event på torget,
i parker och annan gatumiljö
• Tid: Dag och kvällsekonomitider
• När är åtgärden planerad: 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings Arenor
• Finansiering: Nyköpings Arenor – finansieras genom uthyrning
• Mål & Syfte: Att attrahera fler arrangörer att lägga seriösa event utmed Purple Flag
stråket.
37.
•
•
•
•
•

Utvecklat blomsterprogram – höst och vinter
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: 2019
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Att ytterligare öka trivseln i stadskärnan året runt.

38.
•
•
•
•
•

Ombyggnation av Teaterparken
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Klart till sommaren 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
Finansiering: Nyköpings kommun
Mål & Syfte: Att ytterligare öka trivseln i Nyköpings fina parkmiljöer.

39.
•
•
•
•
•

Ett greenroom som bjuder på det oväntade
Tid: Dygnets alla timmar
När är åtgärden planerad: Arbetsgrupp startas hösten 2018
Vem ansvarar för åtgärden: Nysam i samverkan med Stolt Mat i Sörmland
Finansiering: Egen tid
Mål & Syfte: Att ytterligare öka Nyköpings attraktionskraft med hjälp av maten –
tillsammans för en ökad självförsörjningsgrad i kommunen.

Policy
40. Arbetet organiseras genom den ekonomiska föreningen Nysam – Nyköping i samverkan
Bakgrund
• I Nyköpings centrum är det liv och rörelse under dagtid. Man äter lunch, fikar, shoppar
och gör sina ärenden. Men som ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden, precis som i
många andra städer av Nyköpings storlek. Med Purple Flag Akademins kvällsekonomi i
utveckling kan detta mönster brytas, så att vår stadskärna upplevs som trygg, säker och
attraktiv fler timmar på dygnet.
Syfte
• Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid
utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön
kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen

med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det
gagnar alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin.

Omfattning
• För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem
fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för
att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvällsoch nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.
Processen är uppdelad i olika steg och pågår ungefär ett år. Det kommer bl a att
genomföras gemensamma träffar för de städer där processen pågår, ungefär varannan
månad. Syftet är att inspirera, engagera samt överföra den kunskap som finns i
gruppen.
Mål
• Målet för projektet är att bli certifierad enligt Purple Flag. Den lila flaggan blir
symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet,
kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till
Nyköpings marknadsföring och varumärkesbyggande. Vi ska skapa en ekonomisk och
attraktiv stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter även efter
mörkrets inbrott. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete mellan - och
framförallt förståelse för - olika aktörers intressen och behov.
Organisation
• En styrgrupp, bestående av representanter från handeln, fastighetsägare och kommun,
drar upp riktlinjerna och tar beslut om den övergripande strategin. Styrgruppen säkrar
också ekonomin i projektet.
• En bred programgrupp finns där representanter från fler områden ingår. Bl a; säkerhet,
evenemang, turism, handlare, restauranger och berörda enheter inom kommunen. I
gruppen diskuteras och beslutas om konkreta åtgärder, där sätts ansvarsområden och
tidsplaner.

Läs gärna mer på: www.nysam.se
Med vänliga Nysam & Purple Flag hälsningar
Bengt Jansson
www.nysam.se

070-598 0555

