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Yttrande över Promemorian Skärpta straff för knivbrott
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade
promemoria.
Förlagen innebär en skärpt syn på allvarliga brott mot knivlagen vilket ska ses
mot bakgrund av samhällsutvecklingen. Antalet anmälda brott mot knivlagen har
ökat och våld med kniv är den vanligaste våldsmetoden vid dödligt våld. Under
2000-talet har kniv använts vid i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av
dödligt våld. Uppgifter från patientregistret indikerar att förekomsten av
misshandel genom knivvåld inte minskat under den angivna tidsperioden trots att
utsatthet för misshandel totalt sett gjort det och antalet rapporterade skador
åsamkade med kniv övergår vida antalet rapporterade skottskador. Tidigare
studier har även visat att kniv är det vapen som oftast används vid personrån. Rån
är i sin tur ett brott som vanligtvis äger rum på allmän plats och beträffande vilket
det under senare tid har skett en kraftig ökning av antalet anmälda fall. Det gäller
särskilt personrån mot barn, där det av kriminalstatistiken från Brå framgår att
antalet anmälda brott mellan 2015 och 2020 ökade från ca 1 100 till ca 2 200.
Vidare har samhällets syn på allvarliga angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet
till person skärpts.
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.
Jönköpings kommun tillstyrker promemorians förslag om skärpta straff för
knivbrott i sin helhet.
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