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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 27 juni 2022 kl 10:00-11:15, 
sammanträdet ajourneras kl 11:05 och återupptas kl 11:10 

Beslutande Ledamöter 
Jonas Bergman (M), ordförande 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande 
Kristina Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Pålsson (S) 
Louise Uvenfeldt (M) 
Fabio Ishaq (-) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 

Christofer Lundholm (M) 
Sebastian Stenbeck (M) 
Michael Svensson (S) 
Andréa Skoglund (-) 
Fatma Hergül (S) 
Micael Nilsson (S) 
Tony Stané (S) 

  
 

Övriga deltagare Olof Selldén, Louise Järnek, Lisa Rönnberg, Tim Arasimowicz, Jonna Nilsson, t f 
kommundirektör Anna Wallefors, kommunsekreterare Susanne Johansson 

Justeringsplats Rådhuset  Paragrafer §§ 196-197 
Justeringsdag 2022-06-27  

Sekreterare Susanne Johansson  
   

Ordförande Jonas Bergman 

 

   

Justerare Kristina Johansson  
   

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-28 Datum då anslaget tas ned 2022-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Susanne Johansson Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
KS § 196 Dnr KS 2022/00036 

Val av justerare ...................................................................................... 3 

KS § 197 Dnr KS 2020/00292 
Granskning av detaljplan för Österskans ................................................ 4 
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KS § 196 Dnr KS 2022/00036  

Val av justerare 

Beslut 

Kristina Johansson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet. 
 
_______ 
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KS § 197 Dnr KS 2020/00292  

Granskning av detaljplan för Österskans 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att granskning ska ske om detaljplan för Österskans 1 m. 
fl. enligt: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 
daterade 2022-06-20. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse tillhörande detaljplan 
för Österskans 1 m.fl., daterad 2022-06-20. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske om kommunens bedömning att 
genomförandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan enligt: 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-06-20, samt 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-06-15. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att granskningshandlingar ”Detaljplan för Österskans 1 
m.fl.” daterade 2022-06-20 utgör ”nuvarande förslag” i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14/15 § 56, Genomförande av folkomröstning 
utifrån folkinitiativets begäran ”Inget hotell på Österskans och i Picassoparken”.  

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en väl gestaltad utformning av Österskans i 
centrala Halmstad med offentlig mötesplats samt en byggnad som innehåller saluhall, 
hotell, konferens och restaurang.   
 
Med sitt centrala läge har Österskans förutsättningar att bli en av Halmstads mest 
attraktiva mötesplatser. En mötesplats som fungerar som ett nav för att aktivera stadsliv 
och därmed trygghet i staden. Viktiga stråk i staden möts vid Österskans och 
omvandlingen av platsen gör så att stadens östra och västra delar knyts närmare 
varandra, liksom stadskärnan och resecentrum.   
 
Stråket längs Nissans strand säkerställs som en allmän tillgänglig yta med fortsatt och 
förbättrad tillgång till vattnet. Friluftsliv främjas genom att Nissans potential utvecklas. 
Vidare är syftet även att bevara kulturhistoriska värden och synliggöra historiska skeden. 
Med förslaget kommer även platsens läsbarhet öka. Syftet är även att lyfta och återge 
Österbro och Österskans dignitet som den huvudsakliga porten till stadskärnan.  
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En hög byggnad, synlig på avstånd, aktiverar platsen och gör den till en ny 
orienteringspunkt. Byggnaden markerar dels platsens betydelse som den historiska 
porten mot öster, men även dess betydelse som Halmstads framtida mötesplats. En 
solitär hög byggnad sammansatt av flera volymer som är vridna. Vridningarna förhåller 
sig till platsens riktningar representerade av Österbro, kvarterstadens rutnät och Nissan.  
Då byggnaden blir ett nytt landmärke och synlig från stora delar av Halmstad ställs krav 
på att byggnaden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet avseende form, materialval och 
detaljeringsnivå.  
 
Samråd har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2020-06-09-
KSU § 114 genomförts under tiden 16 juni – 15 september 2020. 16 remissinstanser har 
inkommit med yttrande om planförslaget, samt 194 sakägare och övriga. Det har även 
inkommit två namninsamlingar; en med 129 underskrifter och en med 79 underskrifter. 
Folkinitiativet lämnade den 8 mars 2021 in namnunderskrifter för att få i stånd en 
folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans. Den 25 maj fattade 
kommunfullmäktige beslut om att det ska hållas en lokal folkomröstning. 
 
Inkomna yttranden berörde i huvudsak:   
- Byggnadens höjd, placering och utformning 
- Stadsbilden 
- Parkmiljö 
- Strandskydd 
- Trafik och parkering 
- Skuggning 
- Behov om att bygga ett hotell i Halmstad 
- Geoteknik   
 
Sammanfattning av synpunkter, svar på dessa samt förslag på förändringar finns 
beskrivna i samrådsredogörelsen, som föreslås godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Efter samråd kvarstår planförslagets innehåll och huvuddrag till stor del. Gränsen för 
planområdet har justerats och området minskat med ca 1000 m². Två 
kulturmiljöutredningar har tagits fram som beskriver befintliga kulturmiljövärden och 
planförslagets påverkan på dessa. Vidare arbete har gjorts med hotellbyggnadens 
gestaltning, bland annat för att anpassa byggnaden till kulturmiljön, vilket resulterat i nya 
såväl ändrade utformningsbestämmelser.  
 
Byggnadshöjden har minskat med 2 våningar och omfattningen med 15 % sedan 
samrådsförslaget. Byggnadens båda övre volymer har fått ändrad bestämmelse om 
fasadmaterial; glas med olika transparens i syfte att göra upplevelsen av byggnaden 
lättare och mer av en skulptur som omgivningen kan reflekteras i. Byggnadens båda 
övre volymer har också fått ny bestämmelse om rundade hörn för att upplevelsen av 
byggnadens volym ska minska samt för att förstärka byggnadens uttryck som skulptur.  
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Planbestämmelsen om rundade hörn bidrar också till att indragningar mellan 
byggnadens olika delar blir tydligare vilket också bidrar till byggnadens skulpturala 
uttryck. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget ska utgöra underlag för granskning. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret  
Förslaget har tagits fram genom samarbete i en projektgrupp med deltagare från 
samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljöförvaltningen, räddningstjänst, teknik- och 
fastighetsförvaltningen, Laholmsbuktens VA AB och Halmstads Energi och Miljö AB. 
 
Under framtagande av granskningshandlingen har dialog fört med representanter från 
bolaget Hotell Österskans AB. Halmstads kommun som idag äger fastigheterna 
Österskans 1 och del av Halmstad 6:31 har träffat ett avtal med bolaget 2018-10-03. 
Teamet har sinsemellan skrivit ett avtal för att säkerställa deras samarbete inom 
projektet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att granskning ska ske om detaljplan för Österskans 1 m. 
fl. enligt: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 
daterade 2022-06-20. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse tillhörande detaljplan 
för Österskans 1 m.fl., daterad 2022-06-20. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske om kommunens bedömning att 
genomförandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan enligt: 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-06-20, samt 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-06-15.  

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att kommunstyrelsen 
beslutar att lägga till en beslutspunkt enligt följande: Kommunstyrelsen beslutar att 
granskningshandlingar ”Detaljplan för Österskans 1 m.fl.” daterade 2022-06-20 utgör 
”nuvarande förslag” i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14/15 § 56, 
Genomförande av folkomröstning utifrån folkinitiativets begäran ”Inget hotell på 
Österskans och i Picassoparken”. 
 
Mötet ajourneras kl 11:05 och återupptas kl 11:10 
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Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar förvaltningens förslag med sitt tilläggsyrkande och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med ordförandens (M) 
tilläggsyrkande.  

Protokollsanteckning 

Ordföranden (M) för följande till protokollet: 
”Eftersom detta extrainsatta sammanträde infaller mitt i sommaren hade en del 
ledamöter inte möjlighet att närvara och att därmed ta ställning i frågan. Jag har därför 
erbjudit frånvarande ledamoten Tania Bengtsson att via min protokollsanteckning 
meddela att hon som ledamot från Vänsterpartiet skulle ha röstat nej till förslaget.” 
 
Stefan Pålsson (S) för följande till protokollet: 
”Dagens omröstning handlar om vad folkomröstningen ska ta ställning till, inte om ja 
eller nej till detaljplanen. Beslutet om ja eller nej till detaljplanen ska fattas av Halmstads 
kommuns medborgare i folkomröstningen. Granskningen innebär att det reviderade 
förslaget får bedömas av Länsstyrelsen, vilket är viktigt för att kommunens medborgare 
ska ha ett gediget underlag att folkomrösta om. Socialdemokraterna kommer att följa 
resultatet av folkomröstningen oavsett röstdeltagande.” 
 
Fabio Ishaq (-) och Andréa Skoglund (-) för följande till protokollet: 
”Halmstads Lokala Parti stödjer fullt ut invånarnas krav på en folkomröstning gällande 
hotell på Österskans och/eller i Picassoparken. Resultatet från folkomröstningen skall 
respekteras. Samtidigt måste man respektera Länsstyrelsens uppdrag att skydda mark av 
Riksintresse. Halmstads Lokala Parti välkomnar och stödjer företag som vill bygga 
större hotell i Halmstad city på platser som överensstämmer med folkviljan och lokala 
planer. En sådan plats kan vara hamnområdet kring tullkammaren. 
 
Vi bifogar även nedan vår begäran gällande förtydligande med svar från 
samhällsbyggnadsdirektör på kommunledningsförvaltningen: Enligt 
kommunfullmäktigesbeslut KF § 56 Dnr KS 2021/00143 om ”Genomförande av 
folkomröstning utifrån folkinitiativets begäran ”Inget hotell på Österskans och i 
Picassoparken”, beslutspunkt 2, framgår följande:  
2. Kommunfullmäktige beslutar att den fråga och de svarsalternativ som anges på 
röstsedeln ska vara ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på 
Österskans enligt nuvarande förslag?” - ja eller nej. 
 
Genom godkännande av granskningshandlingarna för detaljplanen för Österskans 1 m fl 
på dagens kommunstyrelse 27/6 2022 så har kommunstyrelsen även fattat beslut om 
underlaget och definierat ”nuvarande förslag” för Folkomröstningen den 11/9 2022.” 
 
_______     
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