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KS/2021-0290

KSau § 129

Informationsärende - Remiss av
promemorian Skärpta straff för knivbrott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att Strömstads kommun inte har något att erinra.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har mottagit Promemoria Skärpta straff för knivbrott på
remiss från Justitiedepartementet. I remissen ligger att regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Remissvaren kommer att
publiceras på regeringens webbplats.
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 3 september
2021.
Promemorian innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare brott
mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
•
•
•
•

För brott av normalgraden föreslås maximistraffet höjas från fängelse i
sex månader till fängelse i ett år.
För grovt brott föreslås straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till
fängelse i lägst sex månader och högst två år.
Vidare föreslås att det i lagen införs omständigheter som särskilt ska
beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt, vilket innebär att
tillämpningsområdet för det brottet utvidgas.
Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om
föremålet har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till
användning vid brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till
person, om föremålet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, om
innehavet, överlåtelsen eller saluhållandet har avsett flera föremål eller
om gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-21
Remissmissiv Promemoria Skärpta straff för knivbrott
Promemoria Skärpta straff för knivbrott, Justitiedepartementet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att Strömstads kommun inte har något att erinra.
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