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Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/Digital kl. 08:00-11:30 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), 

Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) 
(Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), 
Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) (Digitalt), Nina Larsson (S) 
(Digitalt)  ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Malin 
Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)  ersätter Krister Mattsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) 

Bo Wahlén (V) (Digitalt) 
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef (digitalt)) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Tommy Edenholm (KV) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§147-149 
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ÄRENDELISTA 
§147 Remissvar - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad 

§148 Remissvar -  Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 

§149 Remissvar av promemorian - Skärpta straff för knivbrott 
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§147 

Remissvar - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad  
(2021 KS0255) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till Falkenbergs 
kommun. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Det övergripande syftet med förslaget till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är att 
vara en del i att uppfylla kommunens vision om att växa för en hållbar framtid samt 
kommunens tre övergripande mål. Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad 
preciserar, konkretiserar och tydliggör också den strukturbild och de strategier som är 
fastställda i kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. 
  
Samrådstiden pågår under tiden 17 maj– 20 juli 2021. Handlingarna och kartor finns digitalt 
på kommunens webbplats: https://vaxer.falkenberg.se.  
  
Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 2021-08-31. 
  
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för 
Falkenbergs stad och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och 
bedöms inte heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafik-
förbindelser, viktiga vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala 
intressen med Hylte kommun omnämns i planen. 

Handlingar i ärendet 
 §39 TU Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Falkenbergs stad 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Falkenbergs stad 
 Kungörelse - Förslag till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad, Falkenbergs 

kommun - samrådsremiss 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till 
Falkenbergs kommun. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 Falkenbergs kommun 
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Paragrafen är justerad 
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§148 

Remissvar -  Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad  
(2021 KS0254) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till Värnamo kommun. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Värnamo stad växer och planerar även i fortsättningen att växa. Det gör det extra viktigt att ha 
en aktuell plan för hur utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden ska ske.  
  
Kommunens gällande fördjupning för staden är från 2006 och bedöms inte längre vara 
aktuell. Ett förslag till ny fördjupning har därför tagits fram. 
  
Planförslaget har samråtts under hösten 2020 och cirka 50 synpunkter har inkommit. Nu har 
planförslaget omarbetats och ett nytt tillfälle ges att inkomma med synpunkter men även för 
att granska hur synpunkterna från samrådet har beaktats. 
  
Granskningstiden är satt mellan 2021-05-24 och 2021-08-23, och förslaget kommer att finnas 
fysiskt tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, på FIGY-gymnasium och på 
Värnamo simhall. Handlingarna hittar ni även på kommunens webb-plats,  
kommun.varnamo.se/fordjupningvarnamostad, där det också finns en tillgänglig webbversion 
och en digital karttjänst. 
  
Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 2021-09-03. 
  
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Värnamo 
stad och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och bedöms inte 
heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafikförbindelser, viktiga 
vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala intressen med Hylte 
kommun omnämns i planen. 

Handlingar i ärendet 
 §38 TU Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 
 Kungörelse om granskning av fördjupning av översiktsplanen, Värnamo stad 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till 
Värnamo kommun. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Värnamo stad 
 

Paragrafen är justerad 
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§149 

Remissvar av promemorian - Skärpta straff för knivbrott  
(2021 KS0250) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret och översänder det till 
Justitiedepartementet. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian ”Skärpta straff för 
knivbrott” och de förslag till lagändringar som presenteras i den.  
  
De lagändringar som föreslås innebär i huvudsak att: 
- maximistraffet för brott mot knivlagen av normalgraden höjs från sex månaders fängelse till 
ett års fängelse,  
- minimistraffet för grovt brott ändras till minst sex månaders fängelse, 
- maximistraffet för grovt brott höjs från ett års fängelse till två års fängelse, och  
- särskilda bedömningsgrunder föreskrivs för att avgöra när brottet ska anses vara grovt.  
  
Syftet med de föreslagna ändringarna är bl.a. att straffskalan, dvs. den nedre och övre gräns 
lagen anger som påföljd för ett brott, för brott mot knivlagen inte ska vara för mild i 
jämförelse med våldsbrott som t.ex. grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt rån.  
  
Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och folkhälsokontoret skrivit ett 
förslag till remissvar med synpunkter på de föreslagna ändringarna. Förslaget finns som 
bilaga till denna tjänsteskrivelse. Den huvudsakliga synpunkten är att den konsekvensanalys 
som gjorts av förslagets förväntade effekter för kommunernas kostnader är bristfällig. Detta 
eftersom häktning av barn- och unga kan komma att ske i fler fall, kommunerna kan få ansvar 
för verkställighet av ungdomspåföljder i fler fall och antalet SiS-placeringar kan öka. Dessa 
konsekvenser kan medföra ökade kostnader för kommunerna. Därutöver saknar promemorian 
en barnkonsekvensanalys, trots att en sådan borde gjorts.  
  
Efter arbetsutskottet har kommunledningskontoret kompletterat med de synpunkter som 
framkom på arbetsutskottets sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
 §140 KSAU Remissvar av promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
komplettera yttrandet till kommunstyrelsen med synpunkterna som framkom på dagens 
sammanträde. 
 

Beslutet skickas till  
Justitiedepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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