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Yrkande angående – Hemställan till regeringen 
om ändrade knivlagar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs stad hemställer regeringen om en lagändring och skärpning av 
knivlagen. 

2. Göteborgs stad hemställer regeringen om skärpta åtgärder för unga 
lagöverträdare under 15 år som använder kniv. 

3. Göteborgs stad hemställer regeringen att ge polisen utökade möjligheter till 
att använda övervakningskameror och vid behov kunna publicera bilder på 
gärningsmän. 

Yrkandet 
I sommar har knivar använts i flera uppmärksammade våldsdåd i Göteborg. 
Knivskador ligger på den högsta nivån under hela 2000-talet och numer är en 
dragen kniv tragiskt nog vardagsmat i samband med alla de rån som begås i 
Göteborg.  

Under årets andra kvartal anmäldes nästan 36 procent fler brott mot knivlagen 
jämfört med förra året. Laglydiga medborgare lever och verkar i en stad där det 
är fritt fram för kriminella att bära kniv på stan och skapa otrygghet för 
allmänheten. Både förövare och offer är ofta unga människor, vars livsöden inom 
sekunder tar en katastrofal vändning.  

Det är viktigt att Göteborg som näst största och hårt drabbade stad ligger på 
aktivt i dessa frågor och kräver en översyn på regeringsnivå. I april 2019 avslogs 
en motion om översyn av knivlagen med hänvisning till att nuvarande straffskalor 
är adekvata. Detta trots att justitieministern i en intervju uttalat sig om att det finns 
skäl att öppna upp för en straffskärpning vid brott mot knivlagen. 

Det vanligaste straffet för den som bryter mot knivlagen är böter på 1200 kronor, 
vilket inte kan anses vara ett straff som är proportionellt i förhållande till den 
begångna gärningen. 2018 dömdes över 95 procent av de personer som fällts för 
brott mot knivlagen enbart till böter.  

Sverigedemokraterna i Göteborg föreslår att straffet ska skärpas och att brott mot 
knivlagen ska ge fängelse. Det gäller dels fall då det finns en risk att kniven 
kommer till brottslig användning, och fall då någon bär kniv gång efter gång 
(återfall). SD har tidigare lagt en riksdagsmotion i ärendet (2018/19:136). 
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En hårdare lagstiftning syftar nu inte på hantverkaren som missar att ta av sig 
kniven på väg hem från jobbet. Det är de gängkriminella som använder kniv utan 
tanke på människors liv eller trygghet som vi vill komma till bukt med. 
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