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Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Justitiedepartementet

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Uppdrag till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka
arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera
politiskt motiverad brottslighet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka
arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera höger– och
vänsterextremistisk brottslighet. Inom ramen för uppdraget ska
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen:
-

redovisa hur det myndighetsgemensamma arbetet kan utvecklas,
redogöra för åtgärder som respektive myndighet vidtar för att stärka
arbetet,
föreslå hur samverkan med andra myndigheter och aktörer i
samhället kan utvecklas och stärkas samt
särskilt redogöra för åtgärder och insatser inför valrörelsen 2018.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2018.
Bakgrund

Den senaste tiden har särskilt högerextremistiska rörelser tagit allt större
plats i det offentliga rummet. Även vänsterextremistiska rörelser kan, inte
minst i förhållande till kommande valrörelse, förväntas bli synligare. Enligt
Säkerhetspolisen handlar det om grupperingar vars agerande och brottslighet
utgör ett relativt allvarligt hot mot de grundläggande fri– och rättigheterna i
vår demokrati.
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Båda miljöerna utgörs av personer, grupper och organisationer som drivs av
en politisk övertygelse, som aktivt sprider propaganda och desinformation,
och som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att
försöka förändra samhället.
Denna brottslighet kan få politiker, myndighetsföreträdare, journalister och
enskilda individer att tveka inför att fatta beslut, att låta bli att uttrycka sin
åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang.
Inför valrörelsen 2014 hade höger– och vänsterextremistiska miljöer tydliga
avsikter att försöka påverka valresultatet. Med brottsliga och våldsamma
metoder ville man förhindra att politiker och partiföreträdare fick fram sina
politiska budskap.
Enligt regeringsformen har var och en rätt till yttrandefrihet, exempelvis
genom att delta i samhällsdebatten, och rätt att delta i demonstrationer. Det
betyder dock inte att vad som helst får sägas eller göras. Rättigheterna kan
begränsas genom lag under de förutsättningar som anges i grundlagen.
Brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp är ett exempel på detta.
I polisens uppgifter ingår att motverka och bekämpa hatbrott, till exempel
att ingripa mot personer som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp.
Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att följa utvecklingen inom
extremistmiljöerna och de individer som har avsikt och förmåga att begå
politiskt motiverade brott. Säkerhetspolisen ska förebygga och förhindra
ideologiskt motiverade brott som utgör ett säkerhetshot eller som hotar våra
grundläggande demokratiska funktioner.
Skälen för regeringens beslut

En förutsättning för ett väl fungerande, tryggt och demokratiskt samhälle är
att det finns förmåga att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och
andra former av hot mot vårt öppna samhälle. Det är angeläget att
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan upprätthålla sin förmåga att
skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri– och rättigheter och
den nationella säkerheten.
Den senaste tiden har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen hanterat flera
händelser med koppling till politiskt motiverad brottslighet. Utifrån de
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erfarenheter som bland annat dragits i de sammanhangen kan myndigheterna
ytterligare stärka arbetet för att förebygga, förhindra, försvåra och hantera
sådan typ av brottslighet. Det finns också ett behov av att ytterligare stärka
arbetet inför valrörelsen 2018.
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