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Justitiedepartementet

Yttrande över förslag till skärpta straff för knivbrott
Ju2021/01955
Inledning
Justitiedepartementet har upprättat promemoria med förslag till skärpta straff för
knivbrott.
Promemorian innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare brott mot
lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1988:254). 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.
Yttrande
Munkedals kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorians
förslag och lämnar härmed följande synpunkter.
Kniv är ett potentiellt dödligt vapen. Allt medhavande och användning av kniv vid
sidan av berättigad användning ska resolut beivras. Det är därför rimligt, liksom
utredningen föreslår, att höja straffvärdet vid brott mot knivlagen.
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Munkedals kommun anser att det måste finnas en absolut tydlighet i hur knivbrott
ska bedömas och hur påföljd ska utdömas. Grunden ska vara att påföljd utdöms vid
all medförsel av kniv i sammanhang där det är förbjudet enligt lag att medföra kniv.
Resonemanget om ringa eller påtaglig risk för användande av medtagen kniv som
vapen är otydligt.
Eftersom det i gällande lagstiftning och i förslag till skärpning är förbjudet att medha
kniv på angivna platser och sammanhang bör allt medförande av kniv ses som ett
medvetet val att i akt och mening använda kniven som vapen. Det bör alltså inte
finnas några förmildrande omständigheter.
MUNKEDALS KOMMUN
Jan Hognert
Kommunstyrelsens ordförande
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