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1. Hemställan 
Utifrån budgetunderlagets redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet (Brå) 
att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att besluta om en förändrad anslags
konstruktion och ändrade anslagsvillkor för myndigheten. Brå föreslår att 
anslag

• 1:14 kompletteras med en ny anslagspost, ap. 3 Bidrag till förebyggande 
arbete mot våldsbejakande extremism, med anslagsvillkoret att det får 
användas i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyggande  
arbete mot våldsbejakande extremism.

Därtill hemställer Brå, utifrån redogörelsen i budgetunderlaget,  
att myndighetens anslag  

• 1:7 ap. 1 Brottsförebyggande rådet för år 2023 fastställs till 167 459 tkr  
samt beräknas till 184 245 tkr för år 2024 och 207 375 tkr för år 2025

• 1:7 ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism fastställs  
till 40 000 tkr från och med 2024

• 1:14 ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete tillförs 7 000 tkr  
från och med 2023

• 1:14 ap. 3 Bidrag till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
fastställs till 10 000 tkr från och med 2023.

Därutöver hemställer Brå att myndigheten under åren som budgetunderlaget 
avser

• får disponera en låneram om totalt 17 000 tkr för investeringar 

• får disponera en kredit på 8 500 tkr på räntekontot i Riksgäldskontoret

• medges en anslagskredit på ramanslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet 
motsvarande 3 procent av ramanslagets storlek

• får disponera 3 procent av föregående års anslagsbehållning  
från anslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet. 
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Detta budgetunderlag har beslutats av Brås tillförordnade generaldirektör Björn 
Borschos efter föredragning av tillförordnad förvaltningschef Homan Sadat

 

Björn Borschos
Tillförordnad generaldirektör

Homan Sadat
Tillförordnad förvaltningschef

Tabell 1. Anslagsfinansierad verksamhet (tkr).

Anslag 
År 2021 
Utfall

År 2022 
Prognos

År 2023 
Beräkn.

År 2024 
Beräkn.

År 2025 
Beräkn

Uo 04 01 007 ap.1 132 161 137 069 167 459 184 245 207 375

Uo 04 01 007 ap.2 40 695 40 355 40 000 40 000 40 000

Uo 04 01 014 ap.1 45 157 45 157 48 000 59 000 59 000

Uo 04 01 014 ap.3   10 000 10 000 10 000

Uo 01 06 001 729 0 0 0 0

Övriga intäkter som  
disponeras 5 097 7 565 6 515 6 515 6 515

varav bidrag 3 595 6 450 5 000 5 000 5 000

varav avgifter och andra 
ersättningar, enligt §4  
i avgiftsförordningen 1 502 1 100 1 500 1 500 1 500

varav finansiella intäkter 0 15 15 15 15

Summa 223 839 230 146 271 974 299 760 322 890
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2. Inledning
I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
lämnar Brottsförebyggande rådet (Brå) budgetunderlag för räkenskapsåren 
2023–2025. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rätts
väsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar 
samt behov av låneram och krediter. 

Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar 
för myndighetens verksamhet (se avsnitt 4). Det finns skäl att anta att myndig
hetens verksamhet kommer att dimensioneras annorlunda som en följd av 
förslaget att kommunerna ska ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande 
arbete och utredningsförslaget om att Center mot våldsbejakande extremism 
(CVE) ska tillföras en uppgift som stödfunktion i syfte att motverka att offent
liga medel finansierar verksamhet med koppling till våldsbejakande extremism 
eller andra antidemokratiska miljöer. I föreliggande budgetunderlag föreslås 
även en ökad dimensionering av i första hand Brås forskningsverksamhet för  
att möta regeringens, rättsväsendets och andra myndigheters samt det lokala 
brottsförebyggande arbetets kunskapsbehov.

I ljuset av detta behöver myndighetens lokalbehov och lokalutnyttjande ses över 
i det kortare perspektivet, men kanske också i det längre perspektivet som 
sammanfaller med att myndighetens hyreskontrakt löper ut (se även avsnitt 7.3).
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3. Finansieringsöversikt 
Brottsförebyggande rådet föreslår följande för åren 2023–2025, se tabell 2. I 
avsnitt 4 och 5 utvecklas myndighetens skäl för föreslagna anslagsnivåer. 
Myndighetens föreslagna anslagsförändringar avser förändrade anslagsnivåer  
i relation till aviserade anslagsnivåer i Hermes per den 28 februari 2022.

Tabell 2. Förslag till anslagsförstärkning 2023–2025 (tkr).

Anslag (tkr) Se avsnitt 2023 2024 2025

UTGIFTSOMRÅDE 4 ANSLAG 1:7  
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

ap. 1 Brottsförebyggande rådet 135 334 137 120 140 250

Behov av förstärkningar av anslag

Myndighetsövergripande satsning 5.1.5 10 000 25 000 45 000

Omföring av anslagsmedel från 1:14 ap.1 5.2.1 17 725 17 725 17 725

Uppräkning med PLO för urholkning  
anslag 1:14 ap.1 5.2.1 2 800 2 800 2 800

Tillskott för administration av bidrag  
till kommuner 5.2.1 1 600 1 600 1 600

Summa behov av anslagsförstärkning  32 125 47 125 67 125

Förslag anslagsfinansiering 1:7 ap.1  167 459 184 245 207 375

ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande 
extremism  40 000 19 395 19 395

Behov av förstärkt av anslag

Bibehållen anslagsnivå 5.3 0 20 605 20 605

Summa behov förstärkningar av anslag  0 20 605 20 605

Förslag anslagsfinansiering 1:7 ap.2  40 000 40 000 40 000

UTGIFTSOMRÅDE 4, ANSLAG 1:14  
BIDRAG TILL LOKALT  
BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE

ap. 1 Bidrag till lokalt  
brottsförebyggande arbete  73 157 84 157 84 157

Behov av förändringar och förstärkningar  
av anslag     

Omföring anslagsmedel 5.2.1 –22 157 –22 157 –22 157

Satsningar enligt budgetunderlaget 5.2.2 7 000 7 000 7 000

Omföring anslagsmedel till 1:14 ap.3 5.3 –10 000 –10 000 –10 000

Summa behov av förändringar och förstärk-
ningar av anslag  –25 157 –25 157 –25 157

Förslag anslagsfinansiering 1:14 ap.1  48 000 59 000 59 000

ap. 3 Bidrag till förebyggande arbete mot  
våldsbejakande extremism 0 0 0

Behov av förändringar och förstärkningar av anslag

Omföring anslagsmedel från 1:14 ap.1 5.3 10 000 10 000 10 000

Summa behov av förändringar och förstärk-
ningar av anslag  10 000 10 000 10 000

Förslag anslagsfinansiering 1:14 ap.3 10 000 10 000 10 000



10

4. Förutsättningar för Brås verksamhet
Brås verksamhet ska ses i ljuset av kriminalpolitiken, rättsväsendet med  
omgivning samt den reform som pågår genom att kommunerna kommer att ges 
ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Därtill har Brås verksamhet 
successivt utökats och förändrats under senare år, vilket innebär delvis nya 
förutsättningar för myndighetens ledning, styrning och verksamhetsstöd. För att 
möta detta och för att bättre uppfylla myndighetens uppdrag har Brå påbörjat 
ett utvecklingsarbete som ska säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

4.1 Omvärldsfaktorer

4.1.1 Kriminalpolitiken

Kriminalpolitiken är i fokus, debatten är intensiv och många åtgärdsförslag 
presenteras. Samtidigt är reformtakten hög och stora satsningar görs på rätts
väsendet och på en rad andra närliggande områden. Mot den bakgrunden har 
det aldrig varit så viktig att i närtid följa brottsligheten och dess utveckling. På 
den punkten försörjer Brå politiken och myndigheterna med kunskapsunderlag 
genom att löpande leverera kriminalstatistik, genomföra statistiska undersök
ningar, tolka statistiken och bedriva forskning som belyser olika delar av brotts
ligheten, brottsutvecklingen och rättsväsendets och andra aktörers verksamheter 
och insatser. 

Reformer måste bygga på kunskap och där spelar Brå en central roll genom 
forskningsverksamheten. Samtidigt behöver reformer utvärderas och följas upp, 
vilket är ytterligare en uppgift för Brå. Med tanke på den höga reformtakten, 
som bedöms fortsätta inom överskådlig tid, behöver Brås förmåga förstärkas 
med ökad kapacitet.  

I fråga om brottslighetens karaktär finns ett närmast omättligt behov av ytter
ligare kunskap från Brås forskningsverksamhet. Några exempel är ungas insteg  
i kriminalitet, vilket har blivit en allt viktigare fråga, inte minst när det gäller 
gängkriminalitet. Det gäller även barns utsatthet för brott och barns brottslig
het. Brås studie om ungdomsrån belyste allvaret med en ökad våldsanvändning, 
inklusive signaler om att flickors våldskapital ökat. Det grova våldet och den 
kriminalitet som följer av gäng och nätverksmiljöerna påverkar tryggheten i 
samhället. Mot bakgrund av Brås statistik och studier om det dödliga skjut
vapenvåldet har behovet av kunskap om mekaniken bakom skjutningarnas 
”smittoeffekter” konstaterats. En utmaning är också att kunskapsmässigt hålla 
jämna steg med utvecklingen av den itrelaterade brottsligheten. Ett annat 
exempel är organiserad brottslighet som tar sig många uttryck, exempelvis 
genom kopplingar till illegal avfallshantering och arbetslivskriminalitet. 

Idag har brottsligheten och de kriminalpolitiska utmaningarna allt mer kommit 
att tematiseras på nya sätt, snarare än utifrån indelningen i lagstiftningen.  
I den allmänna debatten, men även bland sakkunniga på området, betonas allt 
mer teman som gängkriminalitet, våld och kränkningar i nära relationer, 
ITrelaterad brottslighet, välfärdsbrottslighet, arbetslivsbrottslighet, glesbygdens 
brottslighet osv.  Detta tematiska perspektiv kan bidra till att identifiera både 
möjligheter och utmaningar i det brottsbekämpande och brottsförebyggande 
arbetet. 
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4.1.2 Rättsväsendet med omgivning 

Tillsammans med rättsväsendets myndigheter har Brå identifierat angelägna 
utvecklingsområden för rättsväsendet. Kunskapen behöver under kommande år 
stärkas inom flertalet områden (se Brås årsredovisning 2021). Det gäller bland 
annat sexualbrottsligheten och arbetet med sexualbrotten i rättskedjan, gräns
kontroll och andra gränsrelaterade utmaningar, välfärdsbrottslighet och annan 
systemutnyttjande brottslighet, brottsproblematik i socialt utsatta områden och 
glesbygdens brottslighet. 

Under lång tid har regeringen tillskjutit ytterligare medel till rättsväsendet. 
Enbart för 2022 handlar det om ett ytterligare tillskott på 2,5 miljarder kronor. 
Rättsväsendet får därmed resurser att rikta in sig på nya brottsfenomen och 
utveckla sitt arbete. För att möjliggöra ett effektivt arbete mot brottsproblemen 
bör Brås kunskapsproduktion utvecklas i takt med rättsväsendet i övrigt för att 
kunna leverera statistik, utvärderingar och forskning när kunskapen behövs. 
Brås arbete med uppföljningar av hur aktörer i rättskedjan arbetar med enskilda 
delar av lagstiftningen är centralt. Det handlar både om tydliga resultat om vad 
som behöver förbättras i myndigheternas arbete och utformningen av själva 
lagstiftningen.

Grundläggande för kunskapsproduktion är att den omsätts i praktiken. Av  
avgörande betydelse är att kunskapen förmedlas till dem som har mest nytta av 
den. Det kan ske genom både en strategisk kommunikation och ett mer operativt 
praktiknära stöd. Brås erfarenhet är att det praktiknära metodstödet är efter
frågat, men resurskrävande. Ett utvecklingsspår är att systematiskt ta tillvara 
erfarenheter från sådana enskilda stödinsatser så att de kan spridas till fler 
mottagare.

Från regeringens styrningsperspektiv behöver rättsväsendets resurser användas 
optimalt, vilket förutsätter en sammanhållen uppföljning av myndigheterna. 
Brås undersökningar av hur brott hanteras i rättskedjan, inklusive bemötande  
av brottsoffer, utgör en viktig del av uppföljningen som behöver stärkas. På 
uppdrag av regeringen har Brå dessutom påbörjat ett arbete med att utveckla 
en modell för uppföljning av rättsväsendets myndigheter, ett arbete som bedöms 
komma att ske i flera steg. En väl utvecklad uppföljning kommer även att bli  
ett tillskott i myndigheternas planeringsarbete.

För regeringens budgeteringsarbete och för myndigheternas planering är de 
framtida verksamhetsvolymerna av grundläggande betydelse. Sedan 2008 
bedriver Brå tillsammans med berörda myndigheter ett arbete för att bedöma 
framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Under senare år har inriktningen 
varit att fokusera på att utveckla förutsättningarna och förståelsen för de 
faktiska bedömningarna. Viktiga framtida steg är att utveckla rättskedje
perspektivet ytterligare.  

4.1.3 Ökat fokus på brottsförebyggande arbete

På det brottsförebyggande området är utvecklingen påtaglig, först genom 
länsstyrelsernas regionala funktion och nu genom kommunernas kommande 
ansvar. Enbart den ytterligare öronmärkta kostnaden (kommunal utjämning, 
operativt stöd från länsstyrelserna och bidrag sökbara från Brå) för den kom
munala reformen uppgår till 292 miljoner kronor årligen. Denna regionala och 
lokala mobilisering mot brottsligheten kommer att beröra Brå på flera sätt.  
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Vid sidan av Brås regeringsuppdrag att bland annat bedöma kommunernas 
behov av stöd inför ikraftträdandet av det kommunala ansvaret (som Brå 
återkommer till regeringen med i en särskild avrapportering) behöver Brå i övrigt 
möta följden av denna mobilisering, som kommer att innebära en ökad tonvikt 
på och intresse för brottslighetens lokala dimension. Det kan handla om lokalt 
anpassad statistik, forskning och åtgärder på lokal nivå. Som nyss nämnts 
innebär det även ett praktiknära operativt stöd.

Även om det brottsförebyggande perspektivet under många år kännetecknat 
svensk kriminalpolitik, har inte minst belysningen av problemen i utsatta 
områden ytterligare satt fingret på behovet av bredden i det förebyggande 
arbetet. Fler aktörer betonas, inte minst gäller det näringslivets roll, för att 
skapa attraktiva miljöer, erbjuda arbetstillfällen och utgöra vägar in i ett funger
ande samhällsliv. För att reformen ska få lyftkraft krävs att kunskapen om vissa 
brottstypers lokala perspektiv utvecklas, det gäller inte minst ekonomisk brotts
lighet, bedrägerier, brott på nätet och brott i nära relationer. Utvecklingen 
förutsätter verksamhetsnära lokala utvärderingar, vilka insatser som fungerar på 
lokal nivå och att sprida goda exempel. Det lokala perspektivet är något som Brå 
i högre utsträckning kommer behöva förhålla sig till i kunskapsproduktionen.

4.2 Interna faktorer

4.2.1 Brås uppdrag har blivit bredare

För fem sex år sedan bestod Brås verksamhet framför allt av statistik och 
forskning. Det lokala brottsförebyggande arbetet vilade då på regeringens 
strategi ”Allas vårt ansvar” från 1990talet. Sedan dess har Brå gått in i en  
ny fas. Som ett led i regeringens strategi ”Tillsammans mot brott” fick Brå  
ökat ansvar för det nationella och regionala brottsförebyggande arbetet. Det 
upp draget utvidgades till följd av Brås samordnande roll och genom att läns
styrelserna fick en ny funktion på det regionala brottsförebyggande området. 
Brå står nu inför en stor kriminalpolitisk reform genom regeringens ambitions
höjning på det lokala brottsförebyggande arbetet som berör landets samtliga 
290 kommuner. För att få kraft i reformen måste Brå avsevärt utvidga befintlig 
verksamhet: lokal, regional och nationell samordning, kunskapsuppbyggnad, 
verksamhetsnära stöd, utbildning och inte minst en betydligt större bidrags
givning till annan verksamhet (nuvarande 4 miljoner kronor som lämnas till 
utvärderingar av lokala insatser förväntas öka med 52 miljoner kronor till stöd 
för kommunala projekt).

Under samma period har Brå även fått ansvaret för den nationella samordningen 
mot våldsbejakande extremism genom att CVE inrättades. Jämfört med det 
lokala brottsförebyggande arbetet har insatserna mot våldsbejakande extremism 
en kortare historik. Till det kommer att våldsbejakande extremism har andra 
förklaringsmekanismer och därmed skiljer sig från det som typiskt sett görs mot 
brottslighet. Samtidigt har våldsbejakande extremism en tydlig lokal struktur 
och därför finns erfarenheter att dra från det lokala brottsförebyggande arbetet. 
Det mesta som äger rum inom extremistmiljöerna är emellertid inte brottsligt, 
men kan ha stor negativ effekt på lokalsamhället genom propaganda, demon
strationer, rekrytering, återvändare från krigshärdar etc. Det innebär att det är 
civila myndigheter, kommunala förvaltningar, hälso och sjukvård samt skolan 
som står i främsta linjen för att förebygga extremismen, samtidigt som den 
förekommande brottsligheten hanteras av rättsväsendet. För CVE ställs därför 
stora krav på att vara på plats, ta initiativ och vara ett aktivt stöd. 



13

Ett aktuellt utredningsförslag är att CVE ska få en ytterligare operativ roll 
genom att det där inrättas en stödfunktion i syfte att motverka att offentliga 
medel finansierar verksamhet med koppling till våldsbejakande extremism eller 
andra antidemokratiska miljöer. Förslaget innebär att CVE efter utredning och 
på förfrågan kan avlämna yttranden med direkt betydelse för enskilda beslut 
inom ramen för andra beslutsorgans beslutsfattande. Det är en ny uppgift för 
Brå och nödvändiga anpassningar av verksamheten kommer behöva göras. 

Sedan 1990talet har rättsväsendets myndigheter haft olika uppdrag att utveckla 
och digitalisera informationsförsörjningen. Det har varit ett stort och komplext 
arbete där styrning och samordning bedrivits i olika faser. Genom en förordning 
(2019:1283) om rättsväsendets digitalisering inrättades ett nytt råd för detta 
arbete. Brås myndighetschef är ordförande i rådet och det är Brå som tillhanda
håller rådets kanslifunktioner. Fokus i arbetet är att digitaliseringen ska leda till 
kortare handläggningstider, ökad rättssäkerhet, förbättrad kommunikation med 
enskilda medborgare samt förbättrad analys och uppföljningsförmåga inom 
rättsväsendet. En viktig uppgift för Brå är att verka för att arbetet följer den 
beslutade strategiska planen och att reformen håller tempo.  

Vid sidan av dessa nya steg som Brå tagit, finns fortfarande den breda basen 
med å ena sidan kriminalstatistik och särskilda statistiska undersökningar  
inom ramen för den officiella statistiken, och å andra sidan forskning, utvärde
ring och uppföljning. Det ställer ökade krav på myndighetens interna styrning, 
administra tion, kvalitetssäkring, kommunikation och digitala förmåga.

4.2.2 Bredare rättsväsendeperspektiv

Från att Brå tidigare i första hand följde upp enskilda myndigheters satsningar 
ökar nu behovet av ett bredare perspektiv. Det framgår inte minst av uppdragen 
till Brå. Bakgrunden till denna utveckling är bland annat en ökad myndighets
samverkan som ofta berör även myndigheter med tillsyns och kontrollfunktioner. 
Det finns en ökad insikt om att fler aktörer måste samarbeta för att lösa brotts
problemen. Ytterligare förklaringar är ett ökat fokus på brottslighetens ekono
miska dimension, penningtvätt och förverkande av brottsvinster. På vissa håll 
har brottsligheten satt sig djupt i samhällsstrukturen, vilket förutsätter inte 
enbart ett bredare anslag utan även en längre tidshorisont för att komma till 
rätta med problemen. För att åtgärda brottsproblemen ur flera perspektiv 
behöver rättsväsendet och rättsväsendets hantering av brott ses som en helhet. 
Behovet av kunskap om hur brottsligheten hanteras i hela rättskedjan, inklusive 
hur brottsoffer bemöts och stöds, har därför ökat. Som nyss nämnts bör även 
fler aktörer beaktas. 

Stora ekonomiska satsningar görs i dag på rättsväsendet som helhet och sam
tidigt ökar behoven av styrning och uppföljning i helhetsperspektiv. Merparten 
av all statistik och så även Brås är så kallad tvärsnittsstatistik. Brå har av tradition 
statistik som visar antalet anmälda brott, domslut och så vidare var för sig och 
per år. Myndigheten har dock ambitioner när det gäller statistik som visar mer 
av processförhållanden. Sedan en tid tillbaka har myndigheten utvecklat statistik 
över handläggningsresultat i brottmålsprocessen genom rättskedjan, inklusive 
handläggningstider. Ett sådant fokus på rättskedjan kommer även igen ifråga om 
behovet av att ta fram uppföljningsmått för rättsväsendet som helhet och dess
utom av att kunna bedöma framtida verksamhetsvolymer. Rättskedjeperspektivet 
tydliggörs i målet att öka myndigheternas samplanering.
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Från enskildheter till helhet, från myndighet till rättskedjan. Detta är en utveck
ling som inte enbart berör innehållet i forskning, utvärdering, uppföljning och 
statistikproduktion utan även påverkar myndighetens planering och styrning.

4.3 Behov av intern utveckling  
för en långsiktigt hållbar verksamhet
Brottsligheten och myndigheternas samverkande motåtgärder, den ökade bredden 
på Brås verksamhet och behovet av en längre tidshorisont samt det ökade 
rättskedjeperspektivet beskriver en dynamik och förändring. Det är nya förut
sättningar som ställer ytterligare krav på Brås förmåga att leda, styra, stödja, 
planera och följa upp verksamheten. Till det kommer kravet på ökad digitalise
ring och utvecklad kommunikation för att på bästa sätt uppfylla myndighetens 
uppdrag.

I klartext handlar det om vikten av att ligga i framkant genom att planera 
relevant verksamhet och utveckla projektstyrning och kvalitetssäkring så att den 
passar de olika verksamheterna inom myndigheten. Därtill handlar det om att 
anpassa kommunikationen samt effektivisera arbetet och dra nytta av digitalise
ringen. Det kräver ett gemensamt utvecklings och förändringsarbete där både 
ledning och medarbetare deltar och som därför innebär en positiv utveckling 
som bidrar till att allas kompetens bättre tas tillvara. 

Under hösten 2020 inleddes ett utvecklingsarbete för att stärka myndighetens 
förmåga och ta tillvara dess samlade kompetens genom att säkerställa en tillits
baserad styrning, tydlighet i beslutsfattandet och stärkt ledningsstruktur samt 
ett utvecklat målarbete. För att skapa bättre förutsättningar för planering 
bedrivs också ett arbete med att införa en långsiktig verksamhetsplanering och 
en flerårsbudget.

4.3.1 Ett mer digitalt Brå 

Digitalisering är ett annat viktigt och långsiktigt utvecklingsspår för myndig
heten. Brå tar fram och sprider kunskap, vilket till stora delar stöds av digitala 
processer. Inom samverkan för Rättsväsendets digitalisering har myndigheterna 
fastställt en strategisk plan för åren 2023–2027 som bland annat innebär att 
informationsförsörjningen ska utvecklas ytterligare och att det ska finnas 
digitala förutsättningar för uppföljning och analys inom rättsväsendet. Kraven 
på Brås digitala förmåga är därför höga och kräver att myndigheten anpassar sig 
efter digitaliseringens förändrade förutsättningar. För det behövs både ett internt 
fokus för att öka effektiviteten och höja kvaliteten på myndighetens verksamhet 
och ett externt fokus för att komma myndighetens målgrupper till godo. Under 
2021 tog myndigheten ett viktigt steg genom att besluta om en digitaliserings
strategi som nu måste omsättas i praktiken. 

Genom digitalisering kan Brå utnyttja den moderna teknikens möjligheter för 
att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet. I ett första steg har 
myndigheten initierat ett arbete för att effektivisera processen för rapport
produktion och utveckla myndighetens ärendehantering. Viktiga kommande 
steg blir att genom digitalisering utveckla olika personal och ekonomirelaterade 
processer och metoder för uppföljning av verksamheten. Det bidrar inte bara till 
mer kvalitativ myndighetsförvaltning, utan frigör också arbetstid som kan 
fokuseras på myndighetens kärnverksamheter.
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Att hålla jämna steg med digitaliseringen i rättsväsendet är en nödvändighet  
för att Brå ska kunna producera den officiella kriminalstatistiken. En snabbare 
digitaliseringstakt gör det möjligt för myndigheten att öka kravställningen  
i arbetet med utvecklingen av rättsväsendets digitalisering. En utvecklad krav
ställning är en förutsättning för att ta fram statistik som rättsväsendets myndig
heter kan använda för att planera, utveckla och styra sina verksamheter. Rätts
väsendets digitalisering syftar bland annat till förbättrade möjligheter till analys 
och uppföljning och den strategiska planen som myndigheterna redovisat till 
regeringen är starkt kopplad till Brås regeringsuppdrag att vidareutveckla 
modellen för uppföljning av rättsväsendets myndigheter. Om den modellen ska 
realiseras ställer det höga krav på myndighetens digitala förmåga. Det finns 
också ett stort behov av att tillgängliggöra och anpassa statistiken till använd
arnas behov, exempelvis som underlag för att ta fram lokala lägesbilder i det 
brottsförebyggande arbetet. För att rättsväsendets digitalisering ska nå sin fulla 
potential behövs också att Brå, i snabbare takt, utvecklar nya statistikprodukter 
och statistiktjänster. Det förutsätter i sin tur en stabil infrastruktur som under
lättar arbetet. En sådan ökad kunskapsproduktion kommer regeringen, rätts
väsendet och andra tillgodo i arbetet med att bekämpa och förebygga brott.

4.3.2 Ett mer kommunikativt Brå

Kommunikation och spridning av myndighetens kunskapsproduktion är avgör
ande för att den kunskap som Brå tar fram också bidrar till att verksamheterna 
inom det kriminalpolitiska och andra närliggande områden bedrivs kunskaps
baserat. Redan i dag har Brå tagit ett viktigt steg genom en ny kommunikations
policy som anger ramarna för varför, hur och med vilka Brå kommunicerar.  
Den strategiska kommunikationen har därmed stärkts på myndigheten.

Som nyss beskrivits har Brås verksamhet breddats och förutsättningarna för 
verksamheten har ändrats. Det ställer krav på myndighetens kommunikativa 
förmåga. Ett utvecklingsspår är att Brå, som ett komplement till den tradition
ella kommunikationsverksamheten, i högre grad än i dag aktivt närmar sig de 
operativa brottsförebyggande och brottsbekämpande aktörerna med en verk
samhetsnära kommunikation. Med det avses närmast att proaktivt förmedla 
strategisk viktig kunskap till funktioner som har möjlighet att påverka hur det 
brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet bedrivs. Det till skillnad från 
att enbart tillhandahålla informationen via media, myndighetens webbsida och 
andra digitala kanaler. Med ett sådant mer operativt Brå ökar förutsättningarna 
att förankra ett kunskapsbaserat arbetssätt. Som tidigare nämnts är metodstödet 
i den operativa verksamheten efterfrågat men resurskrävande.

Vad som hittills har redovisats är ett Brå i förändring. De utvecklingsarbeten 
som Brå bedriver för att uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet behöver 
fortsätta med ett större internt fokus. I det ingår också att ta ett större ansvar 
för effektiviseringar av kunskapsproduktionen, med medveten kommunikation 
och metodstödsarbete. Utan resurstillskott kommer omprioriteringar att behöva 
göras. Och sådana omprioriteringar påverka myndighetens leveranskapacitet  
i fråga om statistik och forskningsverksamhet.
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5. Förslag till anslagsfinansiering
För att möta nämnda förutsättningar, förändringar och behov förutsätts att 
myndighetens verksamhet utvecklas. Nedan redogörs för inom vilka områden 
myndigheten bedömer att verksamhet behöver förstärkas. Andra förslag till 
förändringar av anslagskonstruktion och ekonomiska villkor berörs också.

Under avsnitt 7.3 utvecklas också konsekvenser för myndighetens lokalförsörj
ning i anledning av dels förslaget att kommunerna ska ges ett ansvar för brotts
förebyggande arbete, dels förslaget att en stödfunktion ska placeras vid CVE.

5.1 Utvecklad kunskapsproduktion för att möta behoven
Mot ovanstående bakgrund bedömer Brå att det finns ett behov av förstärk
ningar främst inom tre breda områden. Det gäller för det första kvalificerat 
kunskapsunderlag till rättsväsendets myndigheter liksom stöd åt regeringens 
arbete på det kriminalpolitiska området. För det andra gäller det utvecklade  
och fördjupade analyser av brottsligheten och dess utveckling och för det tredje 
kunskapsunderlag för att bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete på 
lokal, regional och nationell nivå. Därtill ser Brå behov av bättre förutsättningar 
att över tid planera för att genomföra Politikernas trygghetsundersökning 
(PTU).

5.1.1 Kvalificerat kunskapsunderlag  
till stöd för regeringen och rättsväsendet

Att följa upp och utvärdera rättsväsendets insatser, likväl som kriminalpolitiska 
reformer, är en central uppgift för Brå. Andra viktiga områden för Brå är att 
mäta flödet i rättskedjan genom statistik över handläggningsresultat i brottmåls
processen, arbetet med framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan och att 
vidareutveckla en modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter.

Efterfrågan är närmast omättlig och årligen kan Brå konstatera att resurserna 
inte räcker för att möta ens de viktigaste kunskapsbehoven. Den ökade insikten 
om att fler aktörer måste till och att insatserna behöver ett bredare anslag samt 
ses i en längre tidshorisont för att lösa brottsproblem indikerar att kraven på 
uppföljning av olika satsningar kommer intensifieras. Brå har exempelvis under 
en längre tid följt den omfattande myndighetsgemensamma insatsen mot organi
serad brottslighet i Södertälje, men det finns flera andra breda och långsiktiga 
satsningar.  

Som nämnts är reformtakten inom det kriminalpolitiska området hög och har 
varit så under ett antal år. Varefter de olika reformerna har implementerats och 
verksamheterna blivit varaktiga uppstår behovet av att genomföra regelrätta 
utvärderingar av insatserna. Exempel på reformer som kommer behöva utvärderas 
är reformeringen av straffen för mord och den slopade straffrabatten för unga 
myndiga vid allvarlig brottslighet. Som exempel på andra kunskapsbehov som 
identifierats kan nämnas uppdaterad kunskap om den itrelaterade brottslig
heten, och då framför allt rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera 
den samt eventuella utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att 
hantera brott med ITinslag.
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5.1.2 Utvecklade analyser av brottsligheten och brottsutvecklingen

En viktig uppgift för Brå är att analysera brottsligheten och hur den i olika delar 
har utvecklats till omfattning och karaktär. Efterfrågan på sådana sammanställ
ningar är stor såväl från regeringen, riksdagen och rättsväsendets myndigheter, 
som från andra myndigheter och samhällsaktörer och inte minst medierna, 
lärare och studenter och den intresserade allmänheten. Sådana analyser redovisar 
Brå i forskningsrapporter om enskilda delar av brottsligheten. Därutöver har Brå 
under åren i två former arbetat särskilt med analyser av brottsutvecklingen. Den 
ena formen är genom en omfattande antologi från forskningsverksamheten som 
redovisats med tre till fem års mellanrum. Den andra formen är, i så kallade 
kortanalyser från statistikverksamheten, mer övergripande statistiskt baserade 
analyser av å ena sidan brottstyper som drabbar enskilda personer och å andra 
sidan brott som drabbar hushåll. Båda dessa former innehåller främst analyser 
av brottskategorier i den ordning de förekommer i lagstiftningen (exempelvis 
dödligt våld, misshandel, hot, sexualbrott osv.) även om den förstnämnda 
formen på slutet haft visst inslag av tematiska beskrivningar. 

Brå ser goda möjligheter att fortsätta med de mer kortfattade och övergripande 
analyserna från statistikverksamheten, som kan presenteras med relativt täta 
intervaller och tas fram med begränsade resurser. Däremot ser Brå skäl att tänka 
om när det gäller de mer omfattande analyserna från forskningen, som myndig
heten av utrymmesskäl inte har kunnat prioritera på senare år. Tidigare var det 
rimligt att fokusera på brottsfenomen enligt de kategorier och typer som definie
ras enligt lagstiftningen, och redovisa resultat uppdelat på sådant som olaga hot, 
tillgrepp av motorfordon, rattfylleri osv. Men ovan konstaterades att brottslig
heten och de kriminalpolitiska utmaningarna allt mer kommit att tematiseras  
på nya sätt. När samhället och sätten att se på och studera samhällsfenomen 
utvecklas är det rimligt att förvänta sig att Brå har möjligheter att på motsvar
ande sätt utveckla och förändra arbetet med analyserna av brottsligheten och 
dess utveckling. Därför vill Brå under de närmaste åren bedriva ett utvecklings
arbete där man provar ut vägar att ta fram nya typer av analyser på den här 
typen av tematiska områden, med sikte på att sedan återkommande kunna 
genomföra och redovisa analyserna i rapporter och i andra kanaler.

5.1.3 Det brottsförebyggande arbetet  
har behov av mer statistik och forskning

Brå gör i årsrapporten Det brottsförebyggande arbete i Sverige från 2021  
bedömning att det sker en positiv utveckling av det brottsförebyggande arbetet. 
Men att det finns utmaningar som behöver hanteras för att stärka arbetet på 
lokal, regional och nationell nivå. Det blir ännu viktigare när det lagda lag
förslaget om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbetet blir verklighet. 

Kommunernas ökade behov av stöd från Brå och en bedömning av kostnaden 
för att möta dessa beskriver myndigheten i en särskild återrapportering till 
regeringen (se även avsnitt 5.2). Resursallokeringen som regeringen gör i övrigt 
för att stödja reformen är omfattande. I detta är det avgörande att Brås kun
skapsstödjande verksamhet och kommuner kan försörjas med nödvändigt 
kvalificerat kunskapsunderlag. 

För att reformen ska bli lyckad kräver det att Brås statistik och forskningsverk
samhet ges möjlighet att svara upp mot den ökade ambitionen. Som tidigare 
nämnts finns det ett behov av att utveckla kunskapen om vissa brottstypers 
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lokala perspektiv, inte minst så att de kan synliggöras i lokala lägesbilder. Det 
finns också ett behov av att bredda analyserna som utgör kunskapsunderlag för 
det lokala brottsförebyggande arbetet. Det handlar exempelvis om socialtjänstens 
arbete mot våldsutövare i nära relationer, ungdomar och personer som begår 
brott eller är på väg in i kriminalitet, samt om dem som vill lämna en kriminell 
livsstil. 

Kommunernas förmåga att förebygga brott måste säkerställas. För det krävs att 
det brottsförebyggande arbetet tydligare har ett primärt fokus på att förebygga 
och motverka brott och kriminalitet snarare än de breda generella insatser som 
ofta får förtur i det förebyggande arbetet. Behovet av kunskap om vad som  
fungerar och på goda exempel är därför stort. Ett mer effektivt brottsförebygg
ande arbete, där erfarenheter delas mellan olika aktörer, kräver att det utvärderas 
i större utsträckning. Brå kan konstatera att uppföljning och utvärdering är den 
del i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet på lokal nivå som utförs  
i minst utsträckning och därför behöver stärkas. Möjligheterna att påverka vilka 
insatser som utvärderas är i dag begränsade för Brå eftersom det ekonomiska 
stöd som myndigheten lämnar för det ändamålet styrs av ett ansöknings
förfarande och där initiativen tas av externa parter. För att snabbt bygga upp 
och vidmakthålla en kunskapsbank över fungerande insatser på lokal nivå 
behöver Brå ekonomiska möjligheter att själv planera vilka insatser som följs 
upp. Därtill behöver Brås forskningsverksamhet därför kraftigare utvärderings
kapacitet, för att återkommande kunna bidra med utvärderingar av lokala 
brottsförebyggande metoder och lokala förebyggande verksamheter med strate
gisk betydelse.

5.1.4 Bättre planeringsförutsättningar  
för Politikernas trygghetsundersökning

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) beskriver förtroendevaldas utsatthet 
för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda. Undersök
ningen, som är ett återkommande regeringsuppdrag som hittills genomförts med 
särskild finansiering från andra utgiftsområden, fångar utsatthetens omfattning, 
art och konsekvenser, liksom upplevelser av otrygghet och erfarenheter av stöd. 

Att undersökningsserien kompletteras med flera mätpunkter och från och med 
2019 ingår i den officiella statistiken visar tydligt att undersökningen förväntas 
genomföras även framgent. För att ge myndigheten bättre förutsättningar att 
planera för att kontinuerligt följa utsattheten bland förtroendevalda behöver 
finansieringen säkerställas långsiktigt. Kostnaden för att genomföra undersök
ningen, som Brå redogjort för i tidigare budgetunderlag, omfattar såväl arbetstid 
som kostnaden för att lägga ut datainsamlingen på uppdrag till SCB. 

5.1.5 Anslagsförslag för kunskapsproduktion

Brå behövs för att säkerställa att kriminalpolitiken och insatser från rättsväsendet 
och andra samt kommunernas brottsförebyggande verksamhet sker kunskaps
baserat. Den rollen behöver stärkas så att åtgärderna mot brottsproblemen blir 
verkningsfulla. 

Sammanfattningsvis behöver därför Brå stärkas så att verksamheten kan dimen
sioneras på ett sätt så att myndigheten kan möta de behov som identifierats  
i ljuset av förutsättningar och behov inom kriminalpolitiken, hos rättsväsendet 
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med omgivning, och den ökade ambitionen inom det brottsförebyggande arbetet.  
I detta behöver det beaktas att Brå under senare tid fått och sannolikt kommer 
få ett betydligt bredare uppdrag samtidigt som det ställs högre krav på verksam
heten med ett bredare fokus på rättsväsendet som helhet snarare än enskilda 
myndigheter. 

I klartext betyder det att Brås verksamhet behöver utvecklas både vad avser 
omfattning och karaktär i enlighet med beskrivningen ovan i detta avsnitt, men 
också att myndigheten internt behöver stärka förmågan att leda, styra, planera, 
stödja och följa upp verksamheten. Risken är annars att myndigheten inte kommer 
kunna leverera kunskap i sådan takt och av sådant slag som behövs för att stödja 
regeringen, rättsväsendet och andra myndigheter samt kommunerna i arbetet att 
komma till rätta med brottsproblemen. 

Det som föreslås är en omfattande satsning. Erfarenheterna från inrättandet av 
CVE och tidigare satsningar på Brå visar att det tar tid att skala upp en verk
samhet, varför en successiv stegring av anslaget förordas. För att finansiera den 
ökade ambitionen som beskrivs ovan föreslås anslaget 1:7 ap.1 Brottsförebygg
ande rådet ökas med 10 000 tkr 2023, ytterligare 15 000 tkr 2024 och ytter
ligare 20 000 tkr 2025. 

5.2 Utveckling av brottsförebyggande arbete  
är centralt i Brås kärnuppdrag
För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsförebygg
ande arbete inom alla samhällssektorer, formulerade regeringen 2017 ett nationellt 
brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. I samband med att det 
nya brottsförebyggande programmet antogs utökades Brås uppdrag. Myndig
hetens arbete har utvecklats i enlighet med regeringens program, och är nu väl 
etablerat. 

Regeringens ambition inom det brottsförebyggande arbetet är alltjämt hög och 
kommunerna förväntas ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete 
2023. Under 2022 har Brå ett regeringsuppdrag att lämna en redovisning av 
kommunernas behov av stöd till följd av den nya lagens krav och förslag på hur 
myndighetens stöd till kommunerna ska utvecklas, inklusive hur Brås uppfölj
ning av kommunernas brottsförebyggande arbete ska utformas för att även 
omfatta tillämpningen av den nya lagen. Detta inklusive en beräkning av 
myndighetens resursbehov för att möta förväntningarna redovisas i särskild 
ordning till Justitiedepartementet i enlighet med uppdragsbeskrivningen. 
Myndighetens budgetunderlag beskriver därför inte det resursbehovet. 

5.2.1 Anslagsförslag för utveckling av det brottsförebyggande arbetet

Brås arbete med att utveckla och stödja det brottsförebyggande arbetet på lokal, 
regional och nationell nivå är centralt i myndighetens kärnuppdrag och kräver 
ständig utveckling för att möta behoven på samtliga nivåer. Anslaget för ända
målet urholkas emellertid successivt, på grund av dess konstruktion, av en 
allmän pris och löneökning. Enligt myndighetens beräkningar har anslaget 
urholkats med motsvarande 2 800 tkr fram till 2022. För att anslaget inte ska 
urholkas framöver föreslår Brå att 2022 års verksamhetskostnader inklusive 
justering för senare års urholkning på 20 525 tkr för utveckling och samordning 
av det brottsförebyggande arbetet i sin helhet förs över till myndighetens ordinarie 
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förvaltningsanslag, 1:7 ap. 1 Brottsförebyggande rådet, och att anslaget ökas  
i enlighet med den redovisning som Brå lämnar till regeringen i särskild ordning. 
Merparten av anslagshöjningen, 17 725 tkr,1 finansieras genom att medel flyttas 
från anslag 1:14 ap. 1 Stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.

I budgetpropositionen för 2022 aviseras att kommuner ska ges möjlighet att 
ansöka om bidrag för väl motiverade och tidsbegränsade brottsförebyggande 
åtgärder och som föreslogs i utredningen Kommuner mot brott kommer Brå att 
administrera dessa bidrag. För detta syfte avsätter regeringen 26 miljoner kronor 
2023 och från och med 2024 avsätts 52 miljoner kronor årligen. Handläggningen 
av en sådan omfattande bidragsgivning kräver ett säkert och stabilt systemstöd 
med nödvändiga kopplingar till myndighetens administrativa system, som 
exempelvis diarium och ekonomisystem, något som Brå inte har tillgång till 
idag. Enligt en försiktig skattning, som kan komma att behöva omprövas, 
uppgår den initiala kostnaden för detta till 2 000 tkr som bör bokföras som 
investering i immateriell anläggningstillgång och därmed belasta myndighetens 
låneram. Därtill kommer en kostnad motsvarande 1 600 tkr för att administrera 
en sådan omfattande bidragsgivning.

Sammantaget, men utan hänsyn till det resursbehov som kommer rapporteras 
till regeringen i särskild ordning, föreslår Brå att anslag 1:7 ap. 1 Brottsföre
byggande rådet höjs med 22 125 tkr2 och att låneramen höjs med 2 000 tkr från 
och med 2023.

5.2.2 Anslagsförslag för ekonomiskt stöd  
till utvärderingar av brottsförebyggande insatser

Inom verksamheten utveckling av det brottsförebyggande arbetet fördelar Brå 
ekonomiskt stöd till utvärderingar av brottsförebyggande insatser. Brås bedöm
ning är att myndigheten nu, med en upparbetad erfarenhet och etablerad process 
för hantering av detta stöd, ser positiva resultat från denna verksamhet. Kvaliteten 
på utvärderingarna har höjts, och de bidrar till att bygga upp en kunskapsbank 
som kan återföras till den brottsförebyggande verksamheten genom kunskaps
spridning. Myndigheten konstaterar dock att det ekonomiska stödet till utvärde
ringar av budgetskäl inte har kunnat ges i en sådan omfattning som Brå bedömer 
nödvändig för att möta kunskapsbehovet avseende vilka brottsförebyggande 
insatser på lokal nivå som fungerar eller inte. Det finns således ett behov av att 
öka det ekonomiska stödet till utvärderingar av brottsförebyggande insatser. 
Enligt myndighetens uppskattningar skulle det i dagsläget behövas 7 000 tkr för 
att täcka det årliga behovet för den redan befintliga verksamheten. Anslag 1:14 
ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete bör därför ökas med 7 000 tkr. 

Vad gäller föreslagen hantering av de bidragsmedel som får fördelas i enlighet 
med förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism, hänvisas till nästa avsnitt, Verksamheten vid CVE 
behöver kunna bedrivas med oförminskad ambition. 

Vad gäller anslagspost 1:14 ap. 2 Regional samordning av brottsförebyggande 
arbete, bör den lämnas oförändrad med bibehållna anslagsvillkor.

1 Justerat för avräkning i samband med att anslagsmedel flyttas från ett icke räntebärande 
anslag till ett räntebärande anslag (22 157 tkr * 0,8 = 17 725 tkr).
2 Beloppet avser omföring av anslagsmedel från anslag 1:14 ap. 1, uppräkning med PLO  
för urholkning av anslag 1:14 ap.1 samt tillskott för administration av bidrag till kommuner 
(17 725 tkr + 2 800 tkr + 1 600 tkr).
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5.3 Verksamheten vid CVE behöver kunna bedrivas  
med oförminskad ambition
Myndighetens arbete med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism inleddes genom inrättandet av CVE, den 1 januari 
2018. Av budgetpropositionen 2018 framgick att myndigheten initialt tilldelades 
35 000 tkr årligen för att bedriva verksamheten, men att anslaget skulle minska 
till 20 000 tkr från 2021. Denna osäkerhet vad avser anslagsfinansieringen har 
delvis verkat hämmande för utvecklingen av verksamheten. 

5.3.1 Anslagsförslag för Center mot våldsbejakande extremism

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att anslaget skulle ökas med 
20 000 tkr, till 40 000 tkr, för åren 2021–2023, för att säkerställa Brottsföre
byggande rådets fortsatta arbete med att stärka och utveckla det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Att även denna satsning är avgränsad  
i tiden innebär återigen en osäkerhet och riskerar att liksom tidigare hämma 
utvecklingen av verksamheten. Brå bedömer därför att anslaget bör permanentas 
på den för 2022 anvisade nivån, och därmed gälla även för 2024 och framåt.

5.3.2 Anslagsförslag för ekonomiskt stöd  
för förebyggande av våldsbejakande extremism

Inom ramen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism finns 
det också utrymme att lämna bidrag från anslaget 1:14 ap. 1 Bidrag till lokalt 
brottsförebyggande arbete. Av anslaget får högst 10 000 tkr användas i enlighet 
med förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism. Dessa bidragsmedel placeras förslagsvis vid en ny 
anslagspost (ap. 3) under samma anslag. Den nya anslagsposten bör ges en 
rättvisande nomenklatur, exempelvis 1:14 ap. 3 Bidrag till förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism, med anslagsvillkoret att det får användas  
i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyggande arbete mot vålds
bejakande extremism.
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6. Anläggningstillgångar
I tabellerna nedan anges Brås totala investeringsbehov i anläggningstillgångar 
samt låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar. De immateriella investe
ringarna består framförallt av licenskostnader för Brås interna ITsystem för 
statistikproduktion, men även för övrig verksamhet. De materiella investering
arna avser förbättringsutgifter på annans fastighet, inventarier och hårdvara  
till statistiksystemet och myndighetens interna ITmiljö.

Tabell 3. Verksamhetsinvesteringar (tkr).

(tkr)
År 2021  
Utfall

År 2022 
Prognos

År 2023  
Beräkn.

År 2024  
Beräkn.

År 2025  
Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 0 2 360 6 100 0 0

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och instal
lationer m.m. 35 475 300 2 300 0

Byggnader, mark  
och annan fast egendom 0 0 0 0 0

Övriga verksamhetsinvesteringar 0 2 000 5 000 3 500 1 000

Summa verksamhetsinvesteringar 35 4 835 11 400 5 800 1 000

Finansiering      

Lån i Riksgäldskontoret  
(2 kap. 1 § kapitalförsörjnings
förordningen) 35 4 835 11 400 5 800 1 000

Bidrag (2 kap. 3 § kapital
försörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

Finansiell leasing (2 kap. 5 §  
kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

Anslag (efter medgivande  
av regeringen) 0 0 0 0 0

Summa finansiering 35 4 835 11 400 5 800 1 000
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Tabell 4. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr).

(tkr)
År 2021  
Utfall

År 2022 
Prognos

År 2023  
Beräkn.

År 2024  
Beräkn.

År 2025  
Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret 7 496 5 237 7 298 14 258 13 674

Nyupplåning (+) 35 4 835 11 400 5 800 1 000

Amorteringar () –2 293 –2 774 –4 440 –6 384 –6 048

UB lån i Riksgäldskontoret 5 237 7 298 14 258 13 674 8 626

Beslutad/föreslagen låneram 10 000 10 000 17 000 17 000 17 000

Ränteutgifter 0 30 80 175 165

Finansiering av räntor  
och avskrivningar      

Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1 2 293 2 804 4 520 6 559 6 213

Övrig finansiering 0 0 0 0 0
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7. Övriga villkor

7.1 Räntekontokredit
Brås räntekontokredit uppgår till 8 500 tkr. Ingen förändring föreslås för 
budget åren 2023–2025.

7.2 Anslagskredit och anslagssparande
Brå föreslår att befintliga finansiella villkor fortsätter att gälla för perioden 
2023–2025.

7.3 Låneram och investeringar
Brås låneram för 2022 uppgår till 10 000 tkr. Brå föreslår att låneramen för 
2023–2025 ökas med 7 000 tkr och uppgår till 17 000 tkr för åren som budget
underlaget avser. 

Den föreslagna höjningen av låneramen bedöms nödvändig mot bakgrund av 
dels förslaget att kommunerna ska ges ett ansvar för brottsförebyggande arbete, 
dels förslaget att en stödfunktion ska placeras vid CVE. I anledning av detta  
har investeringsbehov identifierats. Investeringsbehoven finns inom två huvud
områden. Det första avser investeringar i systemstöd för att kunna hantera 
utökade bidragsutbetalningar till kommuner (se avsnitt 5.2.1). Det andra om
rådet avser investeringar i myndighetens befintliga lokaler för att möta behovet 
av ett ökat antal arbetsplatser till följd av den utökade och den nya verksam
heten, men även för den satsning som föreslås i detta budgetunderlag. 

I dagsläget är myndighetens bedömning att ombyggnationer i befintliga lokaler, 
på kort sikt, kan täcka det utökade behovet av antalet arbetsplatser. Tilläggas 
bör att myndighetens nuvarande hyresavtal löper ut under december 2024. 
Detta innebär att myndigheten kommer att behöva antingen omförhandla 
nuvarande hyreskontrakt eller se över behovet av nya lokaler. Mot bakgrund  
av den osäkerhet som finns om myndigheten får ett utökat uppdrag för CVE  
är det svårt att beräkna vilket alternativ som är mest lämpligt på lång sikt.  
I det fall där myndigheten ser fördelar med att byta lokaler kan en ombygg
nation i befintliga lokaler få en påverkan på amorteringarna för budgetåret 2024 
och leda till ökade engångskostnader i form av avskrivningar, som kan vara 
kännbara för myndigheten. 
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