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Kulturdepartementet

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida utbildnings- och
informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska
samtalet som utsätts för hot och hat

Regeringens beslut

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida det utbildningsoch informationsmaterial som myndigheten tagit fram för att stödja personer
som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga
samtalet. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om och användningen av
materialet, bland både utsatta och dem som stödjer utsatta. Arbetet ska ske i
samverkan med Polismyndigheten och andra relevanta statliga och ickestatliga aktörer.
Brottsoffermyndigheten får för uppdragets genomförande använda
1 400 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1
Allmänna val och demokrati, anslagspost 11. Medlen utbetalas engångsvis
efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 juni 2020. Medel
som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars
2021.
Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget inklusive en ekonomisk
redovisning till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till
Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. Slutredovisningen ska
innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande samt en analys och
bedömning av utfall. Redovisningen kan också innehålla förslag på hur
arbetet kan utvecklas ytterligare.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Skäl för regeringens beslut

Inom ramen för regeringens handlingsplan Till det fria ordets försvar (dnr
Ku2017/01675/D) har Brottsoffermyndigheten under 2017–2019 haft ett
uppdrag att ta fram utbildnings- och informationsmaterial för att stödja
deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas
för hot och hat (dnr Ku2017/01674/D).
Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen tystnainte.se som
erbjuder samlad och lättillgänglig information som kan användas av olika
målgrupper, t.ex. det civila samhällets organisationer, enskilda
opinionsbildare och myndigheter. Det finns ett fortsatt behov av att sprida
information om webbplatsen och dess innehåll till utsatta och dem som
möter utsatta personer. Spridningsinsatserna kan ske digitalt men också i
form av fysiska utbildnings- och informationstillfällen, temadagar och
kompetenshöjande insatser. I uppdragets genomförande ska skillnader i
utsatthet t.ex. kopplat till kön, ålder och olika former av rasism beaktas.
Alla som deltar i det offentliga samtalet och engagerar sig i samhällsfrågor
ska ha tillgång till ett grundläggande stöd vid utsatthet för hot och hat.
Samtidigt finns det fortfarande stora variationer i vilka stödinsatser som olika
målgrupper får och har tillgång till. För regeringen är det av vikt att
målgrupper som är särskilt utsatta, har låg kännedom om vilket stöd som
finns och som inte omfattas av andra insatser nås genom uppdraget.
På regeringens vägnar

Isabella Lövin

Johanna Granfors
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KRIM, PO
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/CSM, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska
samtalet (Ku 2018:04)
Kammarkollegiet
Konstnärsnämnden
Medieinstitutet Fojo
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Brottsofferjouren Sverige
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Regioner
3 (3)

