Regeringens proposition
P006

Om normalisering av straﬀ
Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
1. att ändra 3 kap. 1 § Brottsbalken till:
Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid,
lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande,
på livstid.
2. att ändra 3 kap. 6 § Brottsbalken till:
Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel
till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var
livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada
eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller
råhet. Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen
grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om
kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt
lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.

Motivering
En av den förra regeringens propositioner P003 – Skärp straﬀen var feltänkt. De enda
argumenten använda var en känsla om att folk kanske tycker att straﬀen var för låga och att
man bör hålla folk inlåsta för inlåsningens skull. Detta är inte hur bra politik formas.
Forskning visar att problemen med återanpassning försvåras med längre inlåsnings tider.
Kriminolog Felipe Estrada och hans kollegor har publicerat en studie i British Journal of
Criminology där man undersökt vad som hänt med personer upp till fem år efter deras
första fängelsestraﬀ. Det visade sig att det gick sämre för dem som fick fängelse jämfört
med en kontrollgrupp som dömdes till en icke frihetsberövande påföljd.
En person som sitter inne är visserligen delvis förhindrad från att begå nya brott. Men för
att få en sådan eﬀekt på brottsnivån i samhället krävs att människor sitter inspärrade under
extrema perioder. Enligt Robert Andersson, docent i kriminologi vid Linnéuniversitetet så
är straﬄängden dessutom det som minskar mängden brott som begås minst.
Vi behöver en kriminalpolitik som är utformad efter vetenskap och fakta och som inte
istället försämras människors chanser att återintegreras med samhället. Det är dags att dra
tillbaks skadan och normalisera straﬀen.
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