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Utökat uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot
våldsbejakande extremism

Regeringens beslut

Kriminalvården ska utöka arbetet med regeringens tidigare beslutade
uppdrag om att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande
extremism inom myndigheten (Ju2016/06988/KRIM) genom att
 redan under 2017 intensifiera utbildningsinsatserna ytterligare,
 utveckla myndighetens beredskap för att kunna arbeta med s.k.
återvändare genom att i tillämpliga delar använda Radicalisation
Awareness Networks (RAN) manual,
 utveckla myndighetens kunskap om möjliga kopplingar mellan
våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet samt annan
kriminalitet,
 utveckla och förstärka samarbetet med civila samhällets
organisationer och andra aktörer som verkar på området,
 ta initiativ till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de
nordiska länderna, och
 delta i relevanta samarbeten inom EU samt med andra länder och
internationella forum som bedöms relevanta.
Kriminalvården ska under genomförandet av uppdragen samråda med det
nationella centrum mot våldsbejakande extremism som regeringen avser att
inrätta vid Brottsförebyggande rådet fr.o.m. den 1 januari 2018.
Uppdragstiden förlängs t.o.m. den 31 december 2019. Kriminalvården ska
lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och
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Kulturdepartementet) senast den 3 april 2020. Delredovisningar ska lämnas
senast den 3 april 2018 och den 3 april 2019.
För uppdragets genomförande får Kriminalvården ytterligare 200 000 kronor
för 2017 (totalt 1,6 miljoner kronor) från utgiftsområde 1, anslag 6:1,
anslagspost 6 Allmänna val och demokrati – del till Kriminalvården. Den
totala kostnaden för uppdraget 2017-2019 beräknas uppgå till högst 4,4
miljoner kronor.
Rekvirerade medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet
i samband med myndighetens årliga redovisningar av uppdraget. Rekvisition,
återbetalning och ekonomisk redovisning ska hänvisa till de diarienummer
som detta och tidigare meddelat beslut har.
Angivna datum för redovisningar respektive återbetalning av outnyttjade
medel ersätter tidigare beslutade datum. I övrigt gäller tidigare meddelat
beslut (Ju2016/06988/KRIM).
Skälen för regeringens beslut

Regeringen gav den 13 oktober 2016 Kriminalvården i uppdrag att utveckla
arbetet mot våldsbejakande extremism (Ju2016/06988/KRIM).
Kriminalvården har sedan tidigare noterat en ökning av radikaliserade
individer som skrivs in i myndighetens olika verksamheter. Det är angeläget
att Kriminalvården har metoder och resurser för att möta denna utveckling.
Internationella erfarenheter stärker denna bedömning.
Det finns anledning att ytterligare stärka Kriminalvårdens utvecklingsarbete
mot våldsbejakande extremism.
På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Helena Lundberg
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Kopia till:
Justitiedepartementet/L4, L5, PO
Socialdepartementet/FST
Kulturdepartementet/D, DISK
Utrikesdepartementet/FN
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Brottsförebyggande rådet
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Barnombudsmannen
Forum för levande historia
Skolverket
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statens medieråd
Myndigheten för statligt stöd till trossamfund
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Sveriges kommuner och landsting
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju2014:18)
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra
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och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Kammarkollegiet

