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Kulturdepartementet

Polismyndigheten
Polhemsgatan 30
102 26 Stockholm

Uppdrag till Polismyndigheten att öka kännedomen om och
användningen av informationsmaterial om hatbrott

Regeringens beslut

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att öka kännedomen om och
användningen av det informationsmaterial som myndigheten tagit fram som
en del i Polismuseets utställning Vi & Dom - om hatbrott.
Närmare beskrivning av uppdraget

Polismyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och
Justitiedepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den
31 mars 2022. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets
genomförande, bedömning av utfall och ekonomisk redovisning.
Polismyndigheten får för uppdragets genomförande använda 140 000 kronor
från utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11
samt 180 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism
m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd
till Kammarkollegiet senast den 15 december 2021.
Medel som inte används ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda
medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och
redovisning av medel ska hänvisa till detta besluts diarienummer.

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

För att öka kunskapen och medvetenheten kring hatbrott och
demokratifrågor krävs ett brett och långsiktigt arbete där Polismyndigheten
är en viktig aktör.
Polismuseets pedagogiska material och utställning, Vi & Dom – om hatbrott
består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag för att prata om
hatbrott i klassrummet. Materialet, som tagits fram tillsammans med poliser
och forskare, beskriver hatbrottets natur, hur polisen arbetar och hur
rättskedjan ser ut. Materialet handlar också om vad vi kan göra om vi blir
vittne till, eller utsätts för hatbrott. Målgrupp för materialet är framförallt
årskurs 7–9 och gymnasiet.
Polismyndigheten har tidigare, som en del i regeringens satsning Demokratin
100 år och inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott haft i uppdrag att fortsätt vidta åtgärder
mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin (A2019/01796,
Ku2019/01345). Uppdraget redovisades den 30 december 2020. Ett av
resultaten av uppdraget var att utbildningsmaterialet till Polismuseets
utställning Vi & Dom – om hatbrott, vidareutvecklades och kompletterades.
Ett nytt pedagogiskt program togs fram, med övningar kopplade till
läroplaner i grund- och gymnasieskolan. Övningarna är framtagna i
samverkan med gymnasielärare i olika ämnen.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Sofia Blid
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Kopia till
Statsrådsberedningen/Gransk
Justitiedepartementet/KRIM, PO
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S, GV
Kulturdepartementet/CSM
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB, JÄM
Forum för levande historia
Kammarkollegiet
Polismuseet
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