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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tjänsteskrivelse 2021-06-30
Olle Wikberg, 054-5401032
olle.wikberg@karlstad.se

Remiss - Skärpta straff för knivbrott
Dnr KS/2021:287

Dpl 21

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns som Karlstads
kommuns svar på remissen gällande promemorian Skärpta straff för
knivbrott.
Sammanfattning av ärendet

I promemorian Skärpta straff för knivbrott, lämnas förslag som innebär en
skärpt syn på brott mot lagen (1988:54) om förbud beträffande knivar och
andra farliga föremål.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2021.
Kommunledningskontorets remissvar den 30 juni 2021.
Justitiedepartementet, promemoria Skärpta straff för knivbrott.
Ärende

I den aktuella promemorian Skärpta straff för knivbrott lämnas ett antal
förslag som innebär en skärpt syn på brott mot knivlagen (1988:254) om
förbud mot knivar och andra farliga föremål.
Föreliggande yttrande har tagits fram av kommunledningskontoret med
bistånd av säkerhetsavdelningen vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Bakgrund till förändringar av knivlagen

Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål,
oftast kallad knivlagen, innehåller straffsanktionerade förbud mot att inneha
knivar och andra farliga föremål på allmän plats.
Syftet med förbudet är att förebygga skador som knivar kan orsaka och att
minska allvarligt våld i samhället. Straffskalorna för brott mot knivlagen har
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inte ändrats på 20 år, samtidigt som samhället förändrats och det skett
förändringar i annan lagstiftning som kan påverka hur allvarligt man ser på
brott mot lagen.
Antalet anmälda brott mot lagen har ökat och kniv är det vapen som oftast
används vid dödligt våld. Studier har även visat att kniv är det vapen som
oftast används vid personrån. Flera förändringar har också genomförts för
att höja straffnivån för allvarliga angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet
samt för grov vapenbrottslighet.
Mot den bakgrunden anses av lagstiftande myndigheter att det finnas skäl
nog för att skärpa synen på brott mot knivlagen.
Förslag till förändringar

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.
Det föreslås även att det i lagen införs omständigheter som särskilt ska
beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt, vilket innebär att tillämpningsområdet för brott mot knivlagen 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 försäljningen 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.
Kommunledningskontorets synpunkter

Inledningsvis vill kommunledningskontoret poängtera att det är bra och fullt
rimligt att det föreslås en skärpning av straffskalan för brott mot knivlagen.
Det gäller såväl skärpningen av straff för brott av normalgraden som skärpningen av straff för grova brott mot knivlagen.
Kommunledningskontoret ser också positivt på att de föreslagna förändringarna av knivlagen innebär att kvalifikationsgrunder läggs till för när ett
brott ska anses som grovt. Att ett brott ses som grovt om innehavet skett på
en brottsutsatt plats eller en plats som av trygghetsskäl bedömts som särskilt
skyddsvärd är särskilt förtjänstfullt sett ur ett kommunalt perspektiv.
Kommunledningskontoret vill dock peka på vikten av att bedömningen av
vad som är ”särskilt skyddsvärda platser” inte begränsas alltför mycket, utan
att begreppet faktiskt täcker in en stor andel offentliga miljöer både inomhus
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och utomhus. Förändringen i sig borde i sådana fall innebära att
benägenheten att ta med sig kniv eller liknande föremål till platser såsom
skolområden/skolor, bibliotek, socialkontor eller andra
verksamhetsanknutna kommunala lokaler/miljöer, minskar.
Kommunledningskontoret ser också positivt på att skärpningen av
straffskalan torde innebära att brott mot knivlagen inte konsumeras i lika
hög grad vid annan brottslighet, och att skärpningen också innebär att
straffprocessuella tvångsmedel kan användas vid misstanke om brott av
normalgraden.
Avslutningsvis vill kommunledningskontoret peka på att även om det är
positivt med föreslagna skärpningar av straff för brott mot lagen (1988:254)
om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, så är det av stor
vikt att förändringar av lagen inte inskränker möjligheten att använda kniv
och andra liknande verktyg och föremål i samband med yrkesmässig
utövning och exempelvis i samband med friluftsaktiviteter.
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