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

•  1:7 ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism ges ett ekonomiskt 
villkor så att det blir möjligt att lämna upp till 8 000 tkr i bidrag till forskning, 
orostelefon om radikalisering och andra insatser som stärker och utvecklar det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

•  1:15 ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete ges anslagsvillkor som 
möjliggör att anslaget får användas för bidrag till projekt eller verksamhet som 
bedrivs utanför myndigheten och som syftar till att stärka, utveckla eller 
utvärdera det brottsförebyggande arbetet

•  1:15 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 vålds
bejakande extremism.

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

•  1:7 ap. 1 Brottsförebyggande rådet för år 2022 fastställs till 158 841 tkr samt 
beräknas till 162 773 tkr för år 2023 och 166 684 tkr för år 2024

•  1:7 ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism fastställs till 
40 000 tkr för åren 2022, 2023 och 2024

•  1:15 ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete fastställs till 7 000 tkr 
för åren 2022, 2023 och 2024

•  1:15 ap. 3 Bidrag till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
fastställs till 10 000 tkr för åren 2022, 2023 och 2024.

Därutöver hemställer Brå att myndigheten under åren som budgetunderlaget avser

•  får disponera en låneram om totalt 11 000 tkr för investeringar 

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

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

•  får disponera 3 procent av föregående års anslagsbehållning från anslaget 1:7 
Brottsförebyggande rådet. 

Detta budgetunderlag har beslutats av Brås generaldirektör Kristina Svartz efter 
föredragning av förvaltningschef Björn Borschos.

.

Kristina Svartz
Generaldirektör Björn Borschos

Förvaltningschef
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2. Inledning
I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
lämnar Brottsförebyggande rådet (Brå) budgetunderlag för räkenskapsåren 
2022–2024. 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. Det finns idag inget som talar för att myndig
heten avsevärt behöver dimensioneras annorlunda eller att myndighetens lokal
behov skulle förändras, men för det fall myndighetens uppdrag utökas i fråga 
om omfattning eller art behöver denna bedömning omprövas. 
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3. Finansieringsöversikt
Brottsförebyggande rådet föreslår följande finansiering för åren 2022–2024, se 
tabell 1. I kapitel 4 utvecklas myndighetens skäl för föreslagna anslagsnivåer. 

Tabell 1. Förslag till finansiering av verksamheten 2022–2024 (tkr).

År 2020  
Utfall

År 2021 
Prognos

År 2022  
Beräkn.

År 2023  
Beräkn.

År 2024  
Beräkn.

ANSLAG

Utgiftsområde 4, anslag 1:7 Brottsförebyggande rådet

ap. 1 Brottsförebyggande rådet* 125 207 135 859 158 841 162 773 166 684

Varav      

Omföring av verksamhetskostnader 
från 1:15 ap. 1 0 0 19 700 19 700 19 700

Omföring av verksamhet Värna 
demokratin – PTU från UO 6, 6:1 
ap. 27 0 0 1 000 1 000 1 000

Övriga satsningar enligt budget
underlaget 0 0 5 000 7 000 9 000

ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbeja-
kande extremism 32 518 41 050 40 000 40 000 40 000

Varav      

Satsningar enligt budgetunderlaget 0 0 0 0 20 000

Utgiftsområde 4, anslag 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap. 1 Bidrag till lokalt  
brottsförebyggande arbete 32 104 32 157 7 000 7 000 7 000

Varav      

Omföring av anslagsmedel  
till anslagspost 1:7 ap. 1 0 0 22 157 22 157 22 157

Omföring av anslagsmedel till före
slagen ny anslagspost 1:15 ap. 3 0 0 10 000 10 000 10 000

Satsningar enligt budgetunderlaget 0 0 7 000 7 000 7 000

ap. 3 Bidrag till förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism (förslag) 0 0 10 000 10 000 10 000

Varav      

Omföring från anslagspost 1:15 ap. 1 0 0 10 000 10 000 10 000

Utgiftsområde 6, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati

ap. 27 Värna demokratin – PTU 61 950 0 0 0

ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS

Summa övriga intäkter som disponeras 4 530 2 660 3 010 3 010 3 010

Varav

Bidrag 3 818 1 750 2 000 2 000 2 000

Avgifter och andra ersättningar, 
enligt § 4 i avgiftsförordningen 711 900 1 000 1 000 1 000

Finansiella intäkter 1 10 10 10 10

Summa 194 420 212 676 218 851 222 783 226 694

* uppräkning med PLO ingår för åren 2022–2024
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4. Förslag till anslagsfinansiering

Ledning, styrning och utveckling av verksamheten 
Den kraftiga expansion som Brå genomgått under senare år ställer högre krav 
än tidigare på ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Ökade verk
samhetsvolymer får konsekvenser för bland annat kvalitetssäkrings och plane
ringsarbetet som inte enkelt kan dimensioneras för att hantera den större verk
samhetsvolymen. 

I takt med att Brås verksamhet vuxit har myndigheten också identifierat olika 
förändrings och utvecklingsbehov. Vidare har Statskontoret i sin rapport 
Utvärdering av satsningarna på Brottsförebyggande rådet (2020:13) identifierat 
utvecklingsområden som sammanfaller med bland annat den externa itgenom
lysning som Brå genomförde våren 2020. Mot den bakgrunden har Brå inlett ett 
utvecklingsarbete i myndigheten. 

För att kunna vidta ytterligare åtgärder för att stärka ledningsfunktionen  
och styrningen samt för att bedriva kontinuerlig utveckling av verksamheten 
bedömer Brå att anslaget behöver förstärkas med motsvarande 2 000 tkr.

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 genomförs med sär
skild finansiering från utgiftsområde 6 Allmänna val och demokrati, 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 talar för att undersökningen förväntas 
genomföras även framgent. För att ge myndigheten bättre planeringsförutsätt
ningar för att kontinuerligt följa utsattheten bland förtroendevalda behöver 
finansieringen alltså säkerställas långsiktigt. Kostnaden för att genomföra under
sökningen omfattar såväl arbetstid som avgifter för att lägga ut datainsamlingen 
på uppdrag till SCB. Brå bedömer att anslaget behöver förstärkas med 1 000 tkr 
under åren 2022–2024. 

Digitalisering
Sedan mitten av 1990talet har Brå ansvarat för den officiella statistiken inom 
ämnesområdet rättsväsendet. Myndighetens statistikverksamhet påverkas 
avsevärt av det myndighetsgemensamma arbete som sedan många år bedrivs  
i syfte att digitalisera rättsväsendet och förbättra informationsutbytet mellan 
myndigheterna. Det är en stor och komplex uppgift, och Brå har därför priorite
rat att satsa itresurser på att i första hand säkerställa den lagreglerade statistik
produktionen, och i andra hand på att utveckla och förvalta såväl statistik
produkterna som statistiksystemet. Prioriteringen har därtill krävt att Brå 
utvecklat vissa temporära lösningar inom statistiksystemet och för nya statistik
produkter. Detta har drivit kostnader, men har varit nödvändigt för att Brå 
skulle kunna driftsätta myndighetsgemensamt beslutade informationsutbyten  
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i samma takt som övriga myndigheter. Brå har därför i övrigt haft begränsat 
ekonomiskt utrymme att långsiktigt och kontinuerligt anpassa itstödet till 
myndighetens verksamhet i takt med den digitala utvecklingen. Detta har 
sammantaget lett till en successivt ökande teknikskuld, som både driver kost
nader och försvårar nödvändig övergång till moderna itlösningar. Under senare 
år har dessutom statistikverksamheten liksom myndighetens övriga verksamhet 
utökats och förändrats, vilket ställer nya krav på myndigheten i fråga om 
digitalisering.

Genom digitalisering kan Brå utnyttja den moderna teknikens möjligheter för 
att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet. Det kommer ytterst att 
gagna myndighetens målgrupper genom bättre tillgång till kunskap, i form av 
såväl information som metodstöd. Vidare kan en digitalisering av myndighetens 
interna processer bidra till att öka produktiviteten. Ett lyckat digitaliserings
arbete behöver drivas över tid och kräver kontinuerlig analys av vilka digitalise
ringsinitiativ som ger störst verksamhetsnytta och därför bör prioriteras.

Inom statistikverksamheterna finns stora behov av digitalisering, för att kunna 
tillgängliggöra och anpassa statistiken till användarnas behov, exempelvis som 
underlag för att ta fram lokala lägesbilder. För att arbetet med att digitalisera 
rättsväsendet ska nå sin fulla potential krävs också att Brå utvecklar nya statis
tikprodukter i snabbare takt. En sådan ökad kunskapsproduktion kommer 
regeringen, rättsväsendet och andra tillgodo i arbetet med att bekämpa och 
förebygga brott. I dagsläget räcker myndighetens kapacitet eller leveransförmåga 
inte till för att bedriva det arbete som krävs för att möta behoven, bland annat 
för att Brå lägger avsevärda resurser på manuell hantering, hantering av risker 
och rättning av fel. För att åtgärda detta och samtidigt säkerställa den löpande 
statistikproduktionen och publiceringen av den officiella statistiken, behöver Brå 
bedriva ett utvecklings och förändringsarbete parallellt med dagens lösning. 
Det driver initialt kostnaden och behovet av resurser, och bör på sikt leda till 
effektivisering och en möjlighet till rationaliseringar, som kan omsättas till 
utveckling av nya statistikprodukter.

Det finns också en digitaliseringspotential inom myndighetens övriga verksam
hetsgrenar. Det gäller i viss utsträckning forskningsprojekten och i det metod
stöd som ges med stöd av olika forskningsresultat. Det finns ett stort behov och 
en stor efterfrågan på kunskapsstöd bland aktörer inom det brottsförebyggande 
området, inklusive vad gäller våldsbejakande extremism, på lokal, regional och 
nationell nivå. En utvecklad digitalisering skulle möjliggöra att samverkan med 
externa aktörer optimeras, kunskapsspridningen underlättas och det mer opera
tiva stödet förbättras, effektiviseras och breddas. 

Ett avsevärt digitaliseringsbehov finns även inom myndighetens interna verk
samhetsprocesser. Att utveckla ärendehanteringen, olika personal och ekonomi
relaterade processer och processer för uppföljning av verksamheten, bidrar inte 
bara till bättre förutsättningar för en rättssäker och kvalitativ myndighets
förvaltning, utan frigör också arbetstid som kan fokuseras på myndighetens 
kärnverksamheter. 

För att skapa nödvändiga förutsättningar för att genomföra digitaliseringen 
behöver Brå utveckla arbetssätt och processer så att de stärker samverkan och 
utveckling inom myndigheten, exempelvis genom modern utvecklingsmetodik 
och processer som stödjer tvärfunktionellt samarbete, men också i samarbetet 
med andra aktörer. En flexibel och effektiv teknisk plattform behöver säker
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ställas för produktionen av statistiken. Avslutningsvis behöver myndigheten 
också vidta åtgärder som säkerställer att itenheten, men även myndigheten  
i övrigt, har tillgång till rätt kompetens med förmåga att genomföra en digitali
sering av verksamheten. 

Kostnaderna för en sådan digitaliseringssatsning innefattar, förutom personal
kostnader, årliga inköp av produkter och tjänster som kostnadsförs och skrivs av 
direkt, men även investeringar där myndigheten amorterar under en treårig 
avskrivningsperiod. I syfte att säkerställa ett lyckat införande och en långsiktig 
förvaltningsbarhet av den utvecklade itmiljön, behöver myndigheten ta in 
expertkonsulter och befintlig itpersonal behöver kompetensutveckling. Därtill 
behöver myndighetens personal som helhet genomgå användarutbildningar, för 
att fullt ut kunna tillgodogöra sig den nytta som den mer verksamhetsstödjande 
itmiljön förväntas leda till. Enligt myndighetens nuvarande beräkningar innebär 
satsningen på bättre teknisk infrastruktur, systemstöd, införande och kompe
tensutveckling en successivt ökande merkostnad som motsvarar drygt 3 000 tkr 
år 2022, ytterligare 2 000 tkr år 2023 och ytterligare 2 000 tkr år 2024, för att 
sedan stabiliseras på den nivån. 

Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete 
För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsföre
byggande arbete inom alla samhällssektorer, formulerade regeringen 2017 ett 
nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. Myndighetens 
uppdrag utökades bland annat med att Brå fick en uttalad roll som samordnande 
aktör för det nationella och regionala brottsförebyggande arbetet. Brås arbete 
med dessa frågor har också utvecklats i enlighet med regeringens program, och 
är nu väl etablerat. Regeringens ambition inom det brottsförebyggande arbetet 
är alltjämt hög. 

Anslaget för ändamålet urholkas dock successivt, på grund av dess konstruk
tion, av en allmän pris och löneökning. Enligt myndighetens beräkningar, som 
redovisades i förra årets budgetunderlag, har anslaget urholkats med motsvaran
de 1 200 tkr fram till 2021. För att anslaget inte ska urholkas kommande år och 
för att justera för tidigare år, föreslår Brå att verksamhetskostnaderna för 
utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet (18 500 tkr  
i budgetbehov 2021) i sin helhet förs över till myndighetens ordinarie förvalt
ningsanslag, 1:7 ap. 1 Brottsförebyggande rådet, och att anslaget tillförs  
ytterligare 1 200 tkr. Detta skulle innebära en anslagshöjning motsvarande 
19 700 tkr i 2021 års penningvärde. Merparten av anslagshöjningen, 17 700 tkr,1 
finansieras genom att medel flyttas från anslag 1:15 ap. 1 Stöd till lokalt brotts
förebyggande arbete. 

Inom ramen för denna verksamhet fördelar Brå ekonomiskt stöd till utvärdering
ar av brottsförebyggande insatser. Brås bedömning är att myndigheten nu, med 
en upparbetad erfarenhet och etablerad process för hantering av detta stöd, ser 
mycket 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 kunskapsspridning. Dock kan 
myndigheten konstatera att det ekonomiska stödet till utvärderingar av bud
getskäl inte har kunnat ges i en sådan omfattning att behovet av utvärderingar 

1  Justerat för avräkning i samband med att anslagsmedel flyttas från ett icke räntebärande anslag  
till ett räntebärande anslag (22 157 tkr * 0,8 = 17 726 tkr).
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mättats. Det finns således ett behov av att öka det ekonomiska stödet till ut
värderingar av brottsförebyggande insatser. Enligt myndighetens uppskattningar 
skulle det i dagsläget behövas 7 000 tkr för att täcka det årliga behovet. Anslag 
1:15 ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete bör därför fastställas till 
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 1:15 
ap. 2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete, bör den lämnas 
oförändrad med bibehållna anslagsvillkor.

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. I budgetproposi
tionen för 2021 föreslog regeringen att anslaget skulle ökas med 20 000 tkr, till 
40 000 tkr, för åren 2021–2023, för att säkerställa Brottsförebyggande 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 
2021 anvisade nivån, och därmed gälla även för 2024 och framåt.

För att möta regeringens förväntningar behöver verksamheten att förebygga 
våldbejakande extremism kunna stimulera uppbyggnaden av kunskap inom 
området, så att myndigheten får tillgång till och därmed kan sprida relevant 
kunskap till aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Fram till idag har 
verksamheten lämnat bidrag till ett antal olika forskningsprojekt som avser att: 

•  kartlägga hur påverkan och hot mot det demokratiska samhället,  
från högerextremism/ vit maktmiljön samt omgivande miljöer i Sverige, 
manifesteras på lokal nivå 

•  studera kopplingen mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat 
våld 

•  analysera utvecklingen i Turkiet och dess närområden i Syrien och Irak samt 

•  studera transnationella kopplingar till extremistmiljöer i Sverige. 

Det finns inget som talar för att detta behov av kunskapsproduktion skulle avta 
inom en överskådlig framtid. Myndigheten har också bidragit till att en oros
telefon om radikalisering har kunnat inrättas vid Rädda Barnen. En sådan 
orostelefon bedöms vara nödvändig att tillhandahålla under en överskådlig tid 
och behöver således även fortsättningsvis kunna samfinansieras tillsammans 
med Rädda Barnen. Därtill finns behov av att stärka och utveckla det förebyg
gande arbetet mot våldsbejakande extremism genom att bidra till verksamheter 
inom kommuner och andra civilsamhällesorganisationer. Behovet kan givetvis 
variera från år till år, men uppskattningsvis överstiger det inte 8 000 tkr årligen. 
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Anslag 1:7 ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism bör därför 
kompletteras med ett anslagsvillkor som möjliggör detta, exempelvis att högst 
8 000 tkr per år får tas i anspråk för bidrag till projekt eller verksamhet som 
bedrivs utanför myndigheten, men som syftar till att stärka och utveckla det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. En sådan förändring bör 
genomföras snarast, redan under 2021, för att säkerställa fortsatt finansiering  
av pågående kunskapsproduktion och den orostelefon om radikalisering som 
myndigheten möjliggör i samarbete med Rädda Barnen. 

Inom ramen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism finns 
det också utrymme att lämna bidrag från anslaget 1:15 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 under en ny 
anslagspost (ap. 3) under samma anslag. Den nya anslagsposten bör ges en 
rättvisande nomenklatur, exempelvis 1:15 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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5. 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 investeringar
na avser förbättringsutgifter på annans fastighet, inventarier och hårdvara till 
statistiksystemet och myndighetens interna itmiljö.

Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar (tkr).

År 2020  
Utfall

År 2021 
Prognos

År 2022  
Beräkn.

År 2023  
Beräkn.

År 2024  
Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 0 320 3 100 1 000 0

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och instal
lationer m.m. 1 229 555 300 1 000 2 300

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

Övriga verksamhets
investeringar 4 872 0 300 0 0

Summa verksamhets
investeringar 6 101 875 3 700 2 000 2 300

Finansiering      

Lån i Riksgäldskontoret  
(2 kap. 1 § kapitalförsörjnings
förordningen) 6 101 875 3 700 2 000 2 300

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalför
sörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

Finansiell leasing (2 kap. 5 § ka
pitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

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

Summa finansiering 6 101 875 3 700 2 000 2 300
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Tabell 3. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr).

 
År 2020  
Utfall

År 2021 
Prognos

År 2022  
Beräkn.

År 2023  
Beräkn.

År 2024  
Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret 3 567 7 496 5 743 7 246 6 865

Nyupplåning (+) 5 959 875 3 700 2 000 2 300

Amorteringar () 2 031 2 627 2 197 2 381 2 891

UB lån i Riksgäldskontoret 7 496 5 743 7 246 6 865 6 274

Beslutad/föreslagen låneram 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Ränteutgifter 0 35 50 70 65

Finansiering av räntor  
och avskrivningar

     

Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1 2 031 2 662 2 247 2 451 2 956

Övrig finansiering 0 0 0 0 0
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6. Övriga villkor

Räntekontokredit
Brås räntekontokredit uppgår till 8 500 tkr. Ingen förändring förslås för budget
åren 2022–2024.

Anslagskredit och anslagssparande
Brå föreslår att befintliga finansiella villkor fortsätter att gälla för perioden 
2022–2024.

Låneram och investeringar
Brås låneram för 2021 uppgår till 11 000 tkr. Ingen förändring föreslås för 
budgetåren 2022–2024.
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