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Uppdrag till Statskontoret att utvärdera satsningarna på
Brottsförebyggande rådet

Regeringens beslut

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera de satsningar som har
gjorts på Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013.
Statskontoret ska analysera hur Brå har använt resurstillskotten och hanterat
förtydligandena av sina uppgifter. Statskontoret ska göra en bedömning av
om och på vilka sätt syftet att stärka Brås roll som rättsväsendets
kunskapscentrum har uppnåtts. Statskontoret ska också göra en bedömning
av hur Brås stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet har
utvecklats. Om syftet med satsningarna i någon mån inte har uppnåtts eller
verksamheten inte har utvecklats på det sätt Brå har planerat för, ska
Statskontoret beskriva vilka interna eller externa faktorer som kan förklara
detta. I uppdraget ingår också att vid behov lämna konkreta förslag på hur
Brås verksamhet skulle kunna vidareutvecklas, inom ramen för befintliga
resurser. Utvärderingen ska inte omfatta verksamheten vid Center mot
våldsbejakande extremism.
Statskontoret ska inom ramen för uppdraget inhämta information och
kunskap från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Sveriges
Kommuner och Landsting samt Justitiedepartementet. Vid behov ska
information och kunskap även inhämtas från andra relevanta aktörer och
källor. De närmast berörda myndigheternas erfarenheter av Brås verksamhet
samt dess betydelse för myndigheternas verksamhetsutveckling och för
stödet och samordningen av det brottsförebyggande arbetet ska belysas.
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Statskontoret ska löpande informera Justitiedepartementet om uppdragets
genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2020.
Bakgrund

Från 2013 och framåt har stora satsningar gjorts på att förstärka Brås roll
som rättsväsendets kunskapscentrum och myndighetens stöd och
samordning i det brottsförebyggande arbetet. Satsningarna har omfattat
utökade ekonomiska resurser och förtydligade uppgifter. De utökade
resurserna har gett Brå förutsättningar att förstärka arbetet med forskning
och utveckling, statistik för bättre uppföljning och styrning inom
rättsväsendet samt brottsförebyggande arbete. Parallellt med detta har Brå
fått nya krav på att ge metodstöd till myndigheter inom rättsväsendet,
identifiera angelägna utvecklingsområden samt utveckla kapaciteten att
analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i rättskedjan och
brottsutvecklingen. Satsningarna har syftat till att möta ett ökat behov av
såväl uppföljning och utvärdering som stöd till olika former av
verksamhetsutveckling.
Tillgången till relevant och behovsanpassad kunskap är central för att
rättsväsendet och brottsförebyggande aktörer ska kunna effektivisera och
vidareutveckla sin verksamhet. Brå har genom regeringens satsningar
förutsättning att i större utsträckning än tidigare tillgodose regeringens,
rättsväsendets och brottsförebyggande aktörers behov av stöd och underlag
för åtgärder inom hela rättskedjan samt det brottsförebyggande arbetet.
Syftet med utvärderingen är att få ett fördjupat underlag om hur satsningarna
har fallit ut.
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Då verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism bedrivits enbart
sedan 2018 omfattas den verksamheten inte av detta uppdrag.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Emma Ekström
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