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Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm

Uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt
centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande
rådet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att vidta förberedelser
inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid
Brå den 1 januari 2018. Brå ska löpande informera Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) om uppdragets genomförande. En delredovisning ska
göras senast den 1 november 2017. Uppdraget ska slutredovisas till
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 mars 2018. Av
redovisningen ska framgå hur uppgiften har organiserats och eventuella
konsekvenser för myndighetens personal.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga
delar.
Bakgrund

Den våldsbejakande extremismen i Sverige består i huvudsak av tre
identifierade grupper: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk
extremism, och är en av vår tids stora utmaningar. Dess orsaker är komplexa
och behöver mötas med en bredd av åtgärder. En nationell samordnare har
sedan i juni 2014 haft i uppdrag att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju 2014:18). Uppdraget är även en del av arbetet med att möta
hotet från terrorism, som är en extrem form av våldsbejakande extremism.
Samtidigt har såväl myndigheter som andra aktörer inom olika
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samhällssektorer gjort viktiga insatser på detta område. För att förstärka och
få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande
extremism bör en myndighet nu få i uppgift att utveckla arbetet. I
budgetpropositionen för 2018 informerade regeringen om sin avsikt att
inrätta ett nationellt centrum för förebyggande av våldsbejakande extremism
vid Brå den 1 januari 2018 och dess finansiering.
Närmare om uppdraget

Regeringen avser att den 1 januari 2018 inrätta ett särskilt organ inom Brå, i
form av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Det nationella
centrets verksamhet ska ledas av en chef som anställs genom beslut av
regeringen. Centrets verksamhet ska vara organisatoriskt skild från Brås
övriga verksamhet. Centret ska stärka och utveckla det kunskapsbaserade
och sektorsövergripande arbetet med förebyggande åtgärder mot
våldsbejakande extremism nationellt, regionalt och lokalt. Verksamheten
syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och
terrorism.
Centret ska ge behovsanpassat stöd och rådgivning till lokala aktörer genom
exempelvis nationella insatsteam. Centret ska bidra till utvecklingen av
förebyggande insatser samt vara ett kunskapsnav i frågor om våldsbejakande
extremism genom att samla in och sprida relevanta forskningsresultat och
analyser. Centret ska även bidra till att förstärka nationella insatser och till att
skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande
insatserna mot våldsbejakande extremism. Centret ska samverka med
relevanta aktörer inklusive det civila samhället, men inte ta över det ansvar
som ligger på andra myndigheter eller på kommuner.
Brå ska vidta nödvändiga förberedelser inför inrättandet av centret. Brå ska i
relevanta delar inhämta kunskap från den nationella samordnaren för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18), det nationella
kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i
Östergötlands län samt andra berörda myndigheter och aktörer. Brå ska även
inhämta kunskap från Danmark, som nyligen har inrättat ett centrum mot
våldsbejakande extremism. Erfarenheterna av det arbete som bedrivits mot
våldsbejakande extremism sedan 1990-talet ska tas tillvara.
I arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism har behovet av ett
förstärkt stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel
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avhoppare och återvändare lyfts fram. I uppdraget ingår att redovisa hur ett
sådant stöd skulle kunna tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet kan
bidra med.
För genomförandet av uppdraget samt för förberedande arbete kopplat till
centrets inrättande får Brå använda 2 000 000 kronor under 2017.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslaget 6:1, anslagspost 20 Värna
demokratin – del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter
rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2017. Medel som
inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 januari
2018. Rekvisition, återbetalning och ekonomisk redovisning ska hänvisa till
det diarienummer som detta beslut har.
På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Emma Ekström
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Kopia till

Justitiedepartementet/PO, SSK, Å, L4, L5, L6
Utrikesdepartementet/FN
Socialdepartementet/FST, JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, K, SFÖ
Utbildningsdepartementet/S, GV, UF
Kulturdepartementet/D, DISK
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju 2014:18)
Barnombudsmannen
Brottsoffermyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Forum för levande historia
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Högskolan Dalarna
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Migrationsverket
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Polismyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Statens skolverk
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting
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