Stadens Hjärta

Genomförda åtgärder

Genomfö rda å tgä rder
(Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04)

2014-03-04

Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1.
Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen legat på olika
ställen i Halmstad. Det ändras nu. Under etapp 1 av Halmstads resecentrum har regionbussarnas
terminal placerats närmare tågstationen och på så vis fått ett bra läge inför ett framtida
resecentrum. Under första etappen byggdes också en stationsbro mellan Halmstads centralstation
och regionbussterminalen. Första etappen är klar.
Genomförd: 2012.
Åtgärd: Utveckla Stora torg.
Beskrivning: Riktlinjer för torget beslutades av Teknik och fritid i mars 2013. Flexibel användning av
torget (torghandel, evenemang, marknader m.m.) Serveringsvagnarna har samlats. Tydliggjort
riktlinjer för utformning, material och färg för torgstånd. Hårdare regler för parkering på torget. Tider
för försäljning 8-18 vardagar och 8-16 under lördagar.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Parkeringsriktlinjer.
Beskrivning: Riktlinjer för parkering antogs i KF i februari 2013. Stadens karaktär, tillgänglighet,
trafiken, trafiksäkerhet, miljöpåverkan berördes. Syftet var att klargöra hur styrningen av
parkeringsfrågorna ska användas för att stödja Halmstads utveckling.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Modernisera Halmstads Teater.
Beskrivning: Figarosalen har fått ett nytt utseende med en bättre lutning mellan de olika raderna. I
den stora salongen har de 900 stolarna ersatts med nya. Konferenslokalerna har fräschats upp och ny
teknisk utrustning har införskaffats.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Skyltning konstverk.
Beskrivning: Flera möjligheter att uppleva skulpturer och offentliga konstverk i centrala Halmstad på
egen hand. Dels genom konstkartan som finns på exempelvis Turistbyrån men även genom mobilen,
där det numera finns möjlighet att läsa en qr- kod som tar en till Appen och du kan ta del av den
offentliga konsten i Halmstad (Lyssna på guiden).
Genomförd: 2013.
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Åtgärd: Ny barnbok.
Beskrivning: Kotten som försvann är en äventyrlig barnbok som delas ut till femåringarna i
kommunen. Boken handlar om två barn som upptäcker att en igelkott försvunnit från en tavla, de
ger sig ut för att leta efter den och då möter de skulpturer som ger dem ledtrådar till vart kotten kan
ha tagit vägen. Boken utspelar sig i Halmstad. Man har även tagit fram en konstkarta för barn.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Nytt konstverk.
Beskrivning: Ett nytt konstverk på temat Klara Johanson har kommit upp på Storgatan.
Halmstadkonstnären Kamil A Lukaszewicz har skapat en uppvärmd betongfåtölj som invigdes under
julskyltningen 1 dec 2013.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Gemensam evenemangsstrategi.
Beskrivning: Destination Halmstad (tidigare Halmstad & Co) har under 2013 tagit fram en
Evenemangs- och Mötesstrategi.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Digitala skärmar.
Beskrivning: En digital skärm har kommit upp vid Arenan, där det finns möjlighet att marknadsföra
stora händelser, evenemang m.m.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Bygg om Brogatan.
Beskrivning: Brogatan har under hösten 2013 utvecklats och byggts om. Trygg, Tillgänglig och
Trivsam har varit tre ledstjärnor. Gatan invigdes under julskyltningen den 1 dec 2013.
Genomförd: 2013.
Åtgärd: Gemensamma öppettider.
Beskrivning: Gemensamma öppettider har slagits fast på Halmstads Citys möten, för att göra city så
tillgängligt som möjligt för besökaren.
Genomförd: Kontinuerligt.
Åtgärd: Utvärdera aktiviteter.
Beskrivning: Syftet är att se över vilka aktiviteter halmstadbor, näringsidkare och besökare vill ha,
denna kunskapsbas kan ligga till grund för evenemangsstrategin.
Genomförd: Kontinuerligt.
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Genomfö rda å tgä rder
(Efter beslut i styrgrupp 2015-02-17)

Åtgärd: Informationstavlor vid E6.
Beskrivning: Syftet är att profilera Halmstad.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Stadskontoret.
Klar: 2015

2015-02-17

Åtgärd: Utveckla befintlig evenemangskalender.
Beskrivning: Syftet är en välfungerande kalender som är lätt att uppdatera och använda både för
arrangörer och för de som vill ta del av Halmstads evenemang.
Ansvarig: Destination Halmstads styrelse/Destination Halmstad
Klar: 2014.
Åtgärd: Komplettera centrum med nya offentliga verk.
Beskrivning: Som en del i att utveckla Halmstad som konststad tillför vi ytterligare
skulpturer/konstverk.
Ansvarig: Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.
Klar: 2014.
Åtgärd: Utred behov av butikslokaler/etableringslägen.
Beskrivning: Syftet är att skapa en grund för en gemensam inriktning för butiksmixen i centrum för
ökad tillväxt. Befintlig butiksstruktur ska kartläggas.
Ansvarig: Fastighetsägarna Halmstad/ Halmstads City/ Halmstads Näringslivs AB.
Klar: 2014.
Åtgärd: Skapa en gemensam inriktning för butiksmixen i city.
Beskrivning: Syftet är att skapa en så attraktiv handelsplats som möjligt genom att en gemensam
inriktning fastslås.
Ansvarig: Fastighetsägarna Halmstad/ Halmstads City/ Halmstads Näringslivs AB.
Klar: 2014.
Åtgärd: Inför ett system med anslagspelare.
Beskrivning: Syftet är att väcka intresse för den kultur och de evenemang som bedrivs i Halmstad
genom lockande marknadsföring på platser som inte används till detta ändamål idag.
Ansvarig: Teknik- och fritidsnämnden/Teknik -och fritidsförvaltningen
Klar: 2014
Åtgärd: Förstudie ”Nissans kajer”
Beskrivning: syftet med förstudien är att få en samlad bild av Nissanområdet.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret.

3

Stadens Hjärta

Genomförda åtgärder

Genomfö rda å tgä rder
(Efter beslut i styrgrupp 2015-06-09)

2015-06-09

Åtgärd: Samverka kring klottersanering.
Beskrivning: Under 2015 kommer Fastighetsägarna att bjuda in till en ”klotterlunch”, inledande
diskussioner om fortsatt arbete.
Ansvarig: Fastighetsägarna Halmstad.
Klar: 2015

Åtgärd: Pröva fri parkering i centrum på lördagar.
Beskrivning: En diskussion har pågått länge gällande lämpligheten av fri parkering eller inte i centrala
Halmstad. Vi vill därför pröva fri parkering i centrum från och med 1 november 2014 till och med 30
april 2015 för att kunna utvärdera de konsekvenser som följer.
Ansvarig: Teknik -och fritidsnämnden/Teknik- och fritidsförvaltningen.
Klar: 2015
Åtgärd: Se över riktlinjer och tillståndsprocesser för hantering av uteserveringar.
Beskrivning: Syftet är en samlad syn på hantering av uteserveringar över förvaltningsgränserna. Ett
förnyat program för uteserveringar och tillståndsprocesser ska tas fram och ses över så att de blir
enhetliga.
Ansvarig: Byggnadsnämnden/Byggnadskontoret i samarbete med berörda förvaltningar.
Klar: 2015
Åtgärd: Komplettera centrum med nya offentliga verk.
Beskrivning: Konstverket Zipper Park invigs 30 maj.
Ansvarig: Kulturnämnden/ Kulturförvaltningen
Klar: 2015

Åtgärd: Tillgängliggöra Evenemangskalendern (Destination Halmstad)
Beskrivning: Underlätta för halmstadbor att ta del av evenemangsutbudet i Halmstad.
Ansvarig: Destination Halmstad
Klar: 2015

Genomfö rda å tgä rder
(Efter beslut i styrgrupp 2015-09-22)

Åtgärd: Uppsnyggning av Bastionen.
Beskrivning: Viss försköning av Bastionen
Ansvarig: Teknik- och fritidsnämnden/ Teknik- och fritidsförvaltningen
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Åtgärd: Förstudie Österskans
Beskrivning: Utreda Österskans framtida användning när lokalbussarna flyttat.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2015
Åtgärd: Ny detaljplan för Fisketorget
Beskrivning: Syftet är att möjliggöra restaurangverksamhet året om på platsen. Och öka
tillgängligheten för allmänheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2015

Genomfö rda å tgä rder

2016-02-09

Åtgärd: Ta fram ett skyltprogram.
Beskrivning: Syftet är ett centralt skyltprogram som innefattar informationsskyltning, skyltning på
fasad med mera.
Ansvarig: Byggnadsnämnden/Byggnadskontoret
Klar: 2015.

Åtgärd: Samverka kring klottersanering.
Beskrivning: Syftet är att skapa en ren, vacker stad utan klotter. Saneras klottret fort är det inte lika
intressant att klottra.
Ansvarig: Fastighetsägarna Halmstad.
Klar: 2015
Åtgärd: Pröva fri parkering i centrum på lördagar.
Beskrivning: En diskussion har pågått länge gällande lämpligheten av fri parkering eller inte i centrala
Halmstad. Vi vill därför pröva fri parkering i centrum från och med 1 november 2014 till och med 30
april 2015 för att kunna utvärdera de konsekvenser som följer.
Ansvarig: Teknik -och fritidsnämnden/Teknik- och fritidsförvaltningen
Klar: 2015
Åtgärd: Pröva gratis kollektivtrafik på lördagar.
Beskrivning: För att öka attraktiviteten och tillgängligheten till stadskärnan vill vi pröva gratis
kollektivtrafik på lördagar. Försöket kommer att påbörjas under hösten 2015.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Klar: 2015
Åtgärd: Komplettera centrum med nya offentliga verk.
Beskrivning: Som en del i att utveckla Halmstad som konststad tillför vi ytterligare
skulpturer/konstverk.
Ansvarig: Kulturnämnden/ Kulturförvaltningen
Klar: 2015
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Genomfö rda å tgä rder
Kultur och evenemang

2016-05-31

Åtgärd: Uppmärksamma att Melodifestivalens Andra chansen kommer till Halmstad.
Beskrivning: ”Melodifestivalen på stan” innehåller aktiviteter som Minimello och Supershowen
(Teaterparken), fasadbelysning, tipsrunda i affärerna/krögare samt isbana.
Ansvariga: Halmstads City
Klar: Mars, 2016

Åtgärd: Genomföra Halmstad Gillet
Beskrivning: Centrum fylls med hantverksutställare, mattält och barnaktiviteter. Kulturskolan bjuder
på uppvisningar.
Ansvariga: Halmstads City
Klar: Juni, 2016

Genomfö rda å tgä rder

2016-09-30

Åtgärd: Planläggning för kv. Svartmunken
Beskrivning: Nytt parkeringshus inom kv. Svartmunken. Detaljplanen vann laga kraft 2016-04-21
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2015/2016

Åtgärd: Aktivera hela centrum
Beskrivning: Scener på Lilla torg, Hamngatan och Picassoparken samt tivoli på Stora torg. En marin
del av festivalen med aktiviteter förläggs i och på Nissan. Aktiviteter på gator och i parkerna i hela
city pågår under festivalen.
Ansvariga: Halmstads City
Klar: Augusti, 2016
Åtgärd: Informera om aktiviteter och evenemang som sker i city.
Beskrivning: Underlätta för halmstadbor att ta del av aktiviteter och evenemang som sker i city
genom informationsskärmar hos olika näringsidkare.
Ansvarig: Halmstad city
Klar: 2016

Genomfö rda å tgä rder

2017-02-06

Åtgärd: Jul i Halmstad
Beskrivning: Lilla torg med krögare samt isbanan i centrum skapar julstämning alla helger i advent
där marknader, olika aktiviteter och utsmyckningar av staden utlovas.
Ansvariga: Halmstads City
Klar: December, 2016
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Åtgärd: Isbana på stora torg
Beskrivning: Skapa julkänsla i city genom att montera upp isbanan på Stora torg, där allmänheten får
åka skridskor gratis.
Ansvarig: Halmstad city
Klar: 2016/2017
Åtgärd: Utredning ”Bastionen”.
Beskrivning: Utredning för området på och vid Bastionen i syfte att utveckla en attraktiv mötesplats
ska genomföras.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: Del, 1 klar 2016/del 2, klar 2016
Åtgärd: Kulturstråk Nissan
Beskrivning: Syftet är att lyfta kulturen längs Nissan. Kulturstråksutredning ska genomföras.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Kulturförvaltningen
Klar: 2016

Genomfö rda å tgä rder 2017-09-12

Åtgärd: Planera och bygg om Storgatan mellan Brogatan och Norre port.
Beskrivning: Syftet är att skapa en attraktiv gågata som erbjuder ökad tillgänglighet, trygghet och
även trivsel. Storgatan är en av Halmstads mest frekvent använda gator och ett viktigt varumärke.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret och Teknik- och fritidsnämnden/Teknikoch fritidsförvaltningen samt berörda fastighetsägare.
Klar: 2017.
Åtgärd: Gatuteaterfestivalen
Beskrivning: Fylla gator och torg med aktiviteter och kulturella arrangemang.
Ansvariga: Kulturförvaltningen
Klar: Augusti 2017
Åtgärd: Tall ship race
Beskrivning: Genomföra arrangemang kring Tall ship race samt aktivera Tullkammarkajen och
områdena runt omkring, även vattnet
Ansvariga: TSR i samarbete med övriga aktörer
Klar: Juli 2017

7

Stadens Hjärta

Genomförda åtgärder

Genomfö rda å tgä rder

2018-02-15

Åtgärd: Uppdrag ”Bastionen”
Beskrivning: Formulera ett uppdrag för hur avsatta medel (5 miljoner kronor) enligt oppositionens
planeringsdirektiv ska användas i syfte att utveckla en attraktiv mötesplats för området kring
Bastionen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2017

Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum.
Beskrivning: Syftet är att få till stånd ett resecentrum som ska kunna utgöra en effektiv bytespunkt
för allt resande med tåg-, buss-, gång-, cykel- och biltrafik. Resecentrum ska framförallt bidra till att
öka kollektivtrafikresandet men också vara en del i en attraktiv stad. Planeringen genomsyras av ett
resenärsperspektiv där trygghets- och tillgänglighetsaspekter får hög prioritet. Utbyggnaden sker
etappvis med ny regionbussterminal, stationsbro över järnvägen och busshållplatser på
Laholmsvägen,
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret och Teknik- och fritidsnämnden/ Teknikoch fritidsförvaltningen.
Klar: Etapp 2 2017
Åtgärd: Aktivera hela centrum (Halmstads citys event under 2017)
Beskrivning: Fylla gator och torg med aktiviteter och kulturella arrangemang.
Ansvariga: Halmstads city
Klar: 2017
•
•
•
•

Smaka på Halmstad
Tjejkväll
Ljusfest
Jul i Halmstad.

Genomfö rda å tgä rder

2018-09-27

Åtgärd: Erbjuda gratis Wi-Fi på specifika platser
Beskrivning: Erbjuda gratis Wi-fi på Stora torg, Lilla torg och Picassoparken
Ansvariga: Halmstads stadsnät
Klar: 2017

Åtgärd: Uppdrag ”Bastionen”
Åtgärd: Utveckla Bastionen
Beskrivning: Genomföra beslutade åtgärder i syfte att snygga upp och ta ett första steg i
utvecklingen av ”Bastionen” som på sikt ska bli en attraktiv mötesplats.
Ansvarig: Teknik- och fritidsnämnden/förvaltningen
Klar: 2018 Genomförd
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Åtgärd: Stråk -och handelsanalys – Genomförda åtgärder
Beskrivning: Genomföra en stråk- och handelsanalys
Ansvarig: Halmstads city/Fastighetsägarna/samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2018
Åtgärd: Ta fram riktlinjer för uteserveringar
Beskrivning: Ta fram riktlinjer för uteserveringar i Halmstads kommun
Ansvarig: Byggnadskontoret
Klar: 2018
Åtgärd: Utveckla Halmstads Teater med ett konferenscentrum.
Beskrivning: Parallellt med detta arbete bör Österskans framtida användning utredas.
Österskans- flyttas till genomförda åtgärder, planuppdraget, beskriv innehåll.
Halmstads teater- investeringsansökan
Åtgärd: Genomför trygghetsvandring minst en gång per år.
Beskrivning: Syftet är att ta fram ett åtgärdsprogram för ökad trygghet. Som ett redskap för
förändringar i centrum behöver trygghetsvandringar genomföras kontinuerligt.
Under 2018 har Halmstads city genomfört ett 13 punkts program, för ökad trygghet.
Trygghetsvandring har genomförts av Halmstads kommun i samband med genomförandet av
resecentrum etapp 2.
Arriva och Polisenhar genomfört trygghetsfrämjande åtgärder i de mest utsatta stråken i centrum.
Åtgärd: Busstrafik genom centrum
Beskrivning: Se över hur och i vilken omfattning bussarna passerar genom centrum.
Ansvariga: Teknik- och fritidsförvaltningen
Klar: 2018

Åtgärd: Förbättra den kulturella infrastrukturen.
Beskrivning: Syftet är att tillfredsställa möjligheten att på ett enkelt sätt genomföra arrangemang i
den offentliga miljön genom t.ex. framdragen el och möjlighet till marknadsföring.
Klar: 2018

Åtgärd: Komplettera centrum med nya offentliga verk.
Beskrivning: Berika centrum med fler offentliga konstverk eller installationer som ger kulturella
upplevelser, både tillfälliga och av mer bestående karaktär.
Klar: Konstprojektet West coast walls genomfördes sommaren 2018.

Åtgärd: Lekmiljöer och funktionella skulpturer.
Beskrivning: Skapa lekmiljöer och berika centrum med fler funktionella skulpturer som kan användas
för fysisk aktivitet, lek eller sittmöjlighet.
Nya lekmiljöer och funktionella skulpturer tillfördes i och med utvecklingen av FRÖ (Folkets rum
Österskans) och ombyggnationen av Storgatan.
Klart: 2018
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Åtgärd: Se över utbudet och ta fram strategier för hantering av offentliga
toaletter.
Beskrivning: Syftet är bland annat att ta fram en fullt fysiskt tillgänglig toalett med lyftanordning som
är tillgänglig helst dygnet runt vilket är väsentligt för attraktiviteten i centrum.
Istället för att utveckla en ny offentlig toalett i centrum blir toaletterna i city färre men fräschare. Tre
totalrenoveras, två fräschas upp och två stängs. De fem som blir kvar ska städas oftare.
Ansvariga: Teknik- och fritidsförvaltningen
Klar: 2018

Åtgärd: Parkering
Beskrivning: Utveckla möjligheterna till flexibel parkering via app i mobiltelefonen.
Ansvarig: Teknik- och fritid
Klar: 2018/2019

Åtgärd: Bygga nytt parkeringshus

Beskrivning: Bygga nytt parkeringshus enligt laga kraftvunnen detaljplan för kvarteret svartmunken 1
med flera.
Ansvarig: Fastighetskontoret
Klar: Färdigställt 2018/2019

Genomfö rda å tgä rder
Åtgärd: Art of living

Beskrivning: Genomföra livstilsfestivalen Art of living 28-29 juni 2019
Ansvarig: Halmstads city & Nordic surfers
Klar: 29 juni 2019

2019-12-11

Åtgärd: Gratis wifi på utvalda platser i centrum

Beskrivning: Erbjuda gratis Wi-Fi i stadskärnan vid tre punkter i Picassoparken, Stora torg och Lilla
torg.
Ansvarig: Halmstadsstadsnät
Klar: 2018

Åtgärd: Utveckla FRÖ (folkets rum Österskans)

Beskrivning: Tillfällig aktivering av Österskans genom olika aktiviteter och upplevelser
Ansvariga: Kulturförvaltningen/Teknik- och fritid/ Samhällsbyggnadskontoret
Klar: Avvecklat 2019

Åtgärd: Exponering utanför butik

Beskrivning: Näringsidkarna i centrum önskar en dialog kring vilken typ av exponering utanför
butikerna som kan tillåtas för att ge ett mer attraktivt och välkomnade intryck.
Ansvarig: Byggnadskontoret
Klar: 2019
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Åtgärd: Effektivisera leveranserna till näringsidkare i centrum

Beskrivning: Det behövs alternativ till dagens leveranser med tunga fordon till näringsidkare i
centrum på lång sikt. Det kan innebära att se över möjligheterna till självkörande fordon och
liknande. Samtidigt bör möjligheterna till, samordnad varudistribution, hubbar och andra åtgärder
undersöks på kort sikt. Leveranser ska ske före kl. 11.00 på gator i centrum
Ansvariga: kommunledningsförvaltningen
Klar: Lyfts in i transportplanen.
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