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Slutredovisning av uppdraget att förbereda för ett 
nationellt centrum mot våldsbejakande extremism 

Den 21 september 2017 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att vidta 
förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism 
den 1 januari 2018. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle Brå 

• vidta nödvändiga förberedelser inför inrättandet av centret 
• inhämta kunskap från  

o den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism (Ju 2014:18) 

o det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid 
Länsstyrelsen i Östergötlands län  

o andra berörda myndigheter och aktörer  
o Danmark, som nyligen har inrättat ett centrum mot våldsbejakande extremism 

• redovisa hur ett stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel 
avhoppare och återvändare skulle kunna tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet 
kan bidra med. 

I denna slutredovisning framgår hur uppdraget har genomförts. I enlighet med regeringens 
uppdragsbeskrivning har Brå sedan tidigare gjort en delredovisning den 24 oktober 2017. Brå 
har också löpande informerat Regeringskansliet om hur arbetet förlöpt, vid möten, genom 
telefonkontakter och via e-post. 

Projektet att förbereda inrättandet av centret 
Utgångspunkten för förberedelsearbetet var den ambition som regeringen presenterade i sin 
uppdragsbeskrivning: att centret ska stärka och utveckla det kunskapsbaserade och sektors-
övergripande arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism, nationellt, 
regionalt och lokalt, samt ge behovsanpassat stöd och rådgivning till lokala aktörer, genom 
exempelvis nationella insatsteam. Enligt uppdragsbeskrivningen ska centret också bidra till 
utvecklingen av förebyggande insatser och vara ett kunskapsnav i frågor om våldsbejakande 
extremism, genom att samla in och sprida relevanta forskningsresultat och analyser. Därtill 
menade regeringen att centret ska bidra till att förstärka nationella insatser och till att skapa en 
högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande 
extremism, samt samverka med relevanta aktörer, inklusive det civila samhället, men inte ta 
över det ansvar som ligger på andra myndigheter eller på kommuner. 

Dessutom har Brås löpande kunskapsinhämtning, liksom regeringens instruktion för Brå, 
bidragit till utformningen av förberedelsearbetet. 
 

Projektorganisation 
Arbetet med att förbereda inrättandet av Center mot våldsbejakande extremism, den 1 januari 
2018, har bedrivits i projektform på Brås förvaltningsavdelning, med en styrgrupp bestående 
av generaldirektören, förvaltningschefen, stabschefen och verksamhetschefen.  
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Den 2 oktober 2017 anställdes en chef/projektledare. Projektgruppen har bestått av 
myndighetens it-chef, ekonomichef, personalchef och kommunikationschef samt chefen för 
enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.  

Konsekvenser för myndighetens personal 
Uppdraget att förbereda centrets inrättande har även påverkat arbetsbelastningen för andra 
medarbetare på Brå, eftersom det inte varit möjligt att fullt ut kompensera för att viss ordinarie 
personal behövt prioritera uppdraget. Även framöver kommer den nya verksamheten som 
tillförts myndigheten att innebära en ökad belastning på förvaltningsresurserna och på andra 
kvalificerade medarbetare på myndigheten. Brås ledningsfunktioner och 
kvalitetsstyrningsprocesser kommer också att beröras i hög grad, eftersom den nya 
verksamheten innebär en betydande utvidgning av myndighetens ansvarsområde. Som en första 
åtgärd för att möta dessa nya förutsättningar har resurser tillförts till myndighetens 
stödverksamhet. Vilka andra åtgärder som behövs kommer att fastställas efter en fördjupad 
analys. 

Ekonomi 
För att genomföra uppdraget att förbereda centrets inrättande disponerade Brå 
2 000 000 kronor, att använda under 2017. Det ekonomiska utfallet var sammantaget 
1 282 259 kronor. Resterande medel återbetalades till Kammarkollegiet, efter beslut den 22 
januari 2018, och i enlighet med kraven i uppdraget. Projektets ekonomiska utfall ansågs 
därmed vara slutredovisat. Kostnaderna fördelades enligt nedanstående tabell 1. 

Tabell 1. Redovisning av projektets utfall perioden oktober–december 2017. 

Kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Löner (inkl. LKP) 
Projektledare 300 000 292 571 7 429 
Projektmedarbetare 100 000 96 950 3 050 
Övriga som arbetat med 
inrättandet 

310 000 307 521 2 479 

Kontor, resor och revision 
Resor 10 000 8 644 1 356 

Övriga kostnader 
Konsulttjänster 1 278 000 575 160 702 840 
Annonsering 1 500 1 100 400 
Workshop 500 313 187 

Summa kostnader 2 000 000 1 282 259 717 741 

Förberedelsearbetet genererade även kostnader inom ramen för Brås ordinarie verksamhet. Hur 
mycket utfallet påverkades av förberedelsearbetet kan inte särskiljas från den övriga 
redovisningen, men kostnaden uppgår uppskattningsvis till drygt 2 000 000 kr, och avser 
lönekostnader, konsulttjänster, renovering av lokaler och it-inköp. 
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Nödvändiga förberedelser inför inrättandet 
Förberedelserna inför inrättandet av centret har berört administration, säkerhet, lokaler, 
personal och kommunikation. Uppdraget har inneburit att Brås stödfunktioner fått 
omprioritera en del av arbetstiden för ordinarie uppgifter och åtaganden.  
 

Organisatorisk uppdelning 
Av uppdraget framgår att centrets verksamhet ska vara organisatoriskt skild från Brås övriga 
verksamhet. Brås generaldirektör är ytterst ansvarig för verksamheten, men centrets chef 
anställs genom beslut av regeringen.  

För att möjliggöra inrättandet genomfördes vissa ändringar i Brås arbetsordning, så att centret 
från start hanteras som en egen organisatorisk enhet. Som ett led i detta har centret fått en egen 
grafisk profil, e-postdomän, webbplats och telefonnummerserie. 

Ett arbete har dessutom inletts med att se över hur centret organisatoriskt inrättas vid Brå på 
längre sikt. Det handlar om att se över Brås styrdokument, för att bedöma om de behöver 
modifieras eller kompletteras. Med stöd av en managementkonsult ska Brå också se över den 
organisatoriska överbyggnaden och myndighetens processer och ledningsfunktioner. Även 
ledningsstrukturer och arbetsprocesser inom centret ses över och kvalitetssäkras.  

 

Säkerhet 
För att bedöma vilka säkerhetskrav som den nya verksamheten medför, har Brå haft kontakt 
med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, med polisens personskyddsgrupp 
och med säkerhetspolisen.  

Brå har också analyserat eventuella säkerhetskrav som uppkommer med den information som 
kan komma att hanteras inom centrets verksamhet, och åtgärder har vidtagits för att förbereda 
Brås regelverk för att kunna hantera information av en högre säkerhetsklass än idag. En 
förutsättning för att kunna fastställa säkerhetsnivån är dock den säkerhetsskyddsanalys som 
kan genomföras först när verksamheten har gått in i en mer operativ fas.  

Flera tekniska åtgärder har vidtagits för att höja it-säkerheten på myndigheten. 
Säkerhetshöjande åtgärder har även genomförts vad gäller fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet. Perimeterlarmet har uppgraderats och besöksrutinerna har skärpts. Sedan 
årsskiftet bemannas Brås reception av en väktare, och samtliga medarbetare med en viss 
anställningstid har numera en Brå-legitimation, för att enkelt kunna identifieras som behöriga i 
lokalerna.  

Centrets personal har genomgått en säkerhetsklassningsprocess, och kommer under våren att 
genomgå en säkerhetsutbildning med polisens personskyddsgrupp. 
 

Lokaler 
Brå har utökat sin verksamhet under flera år, och därmed har antalet anställda ökat, vilket 
inneburit en förtätning av lokalerna på Tegnérgatan. På grund av denna platsbrist behöver det 
nyetablerade centret inledningsvis bedrivas på annan plats, i lokaler som Brå hyr av 
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Polismyndigheten. Lösningen är dock tillfällig, och målet är att centret ska samlokaliseras med 
övriga Brå så snart det är möjligt. 

Med anledning av den nuvarande lokallösningen har Brå tagit fram en rutin för lokaltransport 
och en princip för fördelningen av arbete mellan de olika lokalerna, med det primära syftet att 
uppnå en känsla av samhörighet och därmed säkerställa en god arbetsmiljö och skapa 
förutsättningar för styrning. Transportrutinen tar hänsyn till Brås miljöpolicy, men underlättar 
samtidigt för personalen att åka mellan de olika lokalerna utan praktiska eller tidsmässiga 
svårigheter. Centrets personal kommer att arbeta och ha möten i interimslokalerna, men också 
i Brås ordinarie lokaler. Personal från Brås stödfunktioner, som också stödjer centrets personal, 
kommer vid behov att arbeta i centrets lokaler.  

 

Personal  
Brå har identifierat centrets behov av kompetens och erfarenheter av förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism, på såväl nationell som lokal nivå, samt av arbete inom både 
myndigheter och kommuner. Totalt har nio personer rekryterats, inklusive forskningsledare, 
utbildningsledare, rådgivare och handläggare (tre av handläggarna för ett år). Därtill har en 
kommunikatör med fokus på centret och dess verksamhet rekryterats till Brås 
kommunikationsenhet.  

Den 12 mars hade samtliga personer som rekryterats i denna första omgång tillträtt. När 
centrets ordinarie chef kommer att ha utsetts av regeringen kan rekryteringsarbetet fortsätta 
och därmed säkerställa en komplett bemanning. Brås bedömning är att verksamheten kommer 
att vara fullt bemannad runt årsskiftet 2018/2019.  

Personalen vid centret är en del av Brås totala personalstyrka och omfattas därmed av 
ordinarie rutiner. Samtliga genomgår myndighetens introduktionsprogram för nyanställda. 
Under mars och april kommer centrets personal att genomgå en riktad utbildningsinsats för att 
höja kompetensen ytterligare inom sakområdet. Kompetensutveckling för centrets personal 
kommer därefter att ske regelbundet och behovsanpassat.  
 

Kommunikation 
För att tydliggöra att centret är organisatoriskt skilt från Brås övriga verksamhet var det viktigt 
att tidigt i projektet fastställa centrets namn, logotyp, grafiska profil, varumärkesstrategi och 
webbplatsdesign. Till stöd i denna process upphandlades en kommunikationsbyrå.  

Namnet på centret fastställdes till Center mot våldsbejakande extremism, med förkortningen 
CVE.  

En viktig kommunikationsuppgift under uppbyggnadsfasen var att utveckla en webbplats, 
baserad på den beslutade grafiska profilen. Genom webbplatsen www.cve.se har 
grundläggande information om centret kunnat kommuniceras redan från den 1 januari 2018. 
Webbplatsen kommer att utvecklas successivt, i takt med centrets kommande aktiviteter och 
leveranser.  

För löpande kommunikationsinsatser framöver har centret nu stöd av en av Brås 
kommunikatörer, med särskilt fokus på centret och dess verksamhet. 
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Under våren 2018 ska centret ta fram en kommunikationsplan, som bland annat kommer att 
innefatta centrets medverkan i Almedalen 2018. 

Kunskapsinhämtning 
I enlighet med uppdraget har Brå under förberedelsearbetet inhämtat kunskap från Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande extremism, från Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, samt från det danska 
centret mot våldsbejakande extremism1. Kunskapsinhämtningen från Nationella samordnaren 
mot våldsbejakande extremism har genomförts vid totalt sex tillfällen.  

Det arbete som hittills bedrivits mot våldsbejakande extremism i Sverige finns också redovisat i 
en mängd rapporter, betänkanden och skrivelser, som Brå gått igenom för att samla in kunskap 
och erfarenheter.  

Därutöver finns även kunskap inom Brå, genom det arbete som sedan länge bedrivs vid 
enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. Denna kunskap har också tagits till vara. 

Kunskap och tidigare erfarenheter på området har sammantaget varit avgörande för att 
utforma ramarna och inriktningen på centrets kommande operativa verksamhet, och därmed 
betydelsefullt även för själva förberedelserna inför inrättandet av det. 

Utöver Brås förberedande insatser har centret från den 1 januari börjat inventera vilka behov 
som finns bland kommuner, myndigheter och andra aktörer som bedöms ha bäring på centrets 
verksamhet. Behovsinventeringen fortsätter under 2018, för att säkerställa att centrets 
verksamhet motsvarar de berörda aktörernas aktuella behov. 

Stöd till individrelaterade åtgärder 
I uppdraget ingår att redovisa hur ett förstärkt stöd avseende individrelaterade åtgärder 
gentemot till exempel avhoppare och återvändare skulle kunna tillgodoses, samt vilket stöd 
centrets verksamhet kan bidra med. 
 

Behov av praktiskt och handfast stöd  
Den kunskapsinhämtning som genomförts under det förberedande arbetet pekar på ett stort 
behov hos kommuner och lokala aktörer av praktiskt och handfast stöd i bland annat 
individrelaterade ärenden vad gäller till exempel avhoppare och återvändare. I Nationella 
samordnarens slutbetänkande (SOU 2017:110) konstateras till exempel att kommunerna har 
olika förutsättningar och kapacitet att hantera dessa frågor. Många kommuner har låg 
beredskap och liten erfarenhet av att ge stöd, såväl till avhoppare och återvändare som till 
deras anhöriga. Kännetecknande för individärendena är att de uppvisar stor variation och att 
det ofta handlar om så kallade sällanärenden.  

                                                
1 Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, www.stopekstremisme.dk 



6 
 

På kort och på längre sikt  
I Brås uppdrag ingår att centret ska ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och 
andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande 
extremism. På kort sikt kommer centret att pilottesta en stödfunktion för yrkesverksamma med 
start den 3 april 2018. Denna funktion kommer att fånga upp behov av stöd i bland annat 
individrelaterade frågor. Behovsanalyser kommer att visa hur stödet behöver utformas i det 
enskilda fallet, inklusive möjligheten att bistå yrkesverksamma på lokal nivå, med 
kunskapsstöd på plats.  

Centrets roll blir framförallt att långsiktigt utveckla kapaciteten hos kommuner och 
myndigheter att själva hantera individrelaterade ärenden, genom att bygga upp och utöka 
kunskapsbasen för det praktiska arbetet och genom att vägleda och ge stöd till 
yrkesverksamma på lokal nivå. 

Centret kommer också att samla och sprida kunskap om bland annat individrelaterat stöd, i 
syfte att verka för en kunskapsbaserad praktik. I ett första steg kommer centret att ta fram en 
handbok för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Ett långsiktigt stöd kommer också att utgöras av centrets process- och metodstöd, med syftet 
att höja kapaciteten att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism, inklusive vad 
gäller individrelaterade åtgärder, hos myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar 
med dessa frågor. På sikt är målsättningen att det långsiktiga stödet ska ersätta behovet av 
kortsiktiga insatser. 

Det kan tydliggöras att Brå inom ramen för centrets verksamhet inte kommer att bedriva 
myndighetsutövning i det operativa arbetet mot våldsbejakande extremism, och inte heller ta 
över andra myndigheters uppgift att hantera individärenden. Centret kan inte hantera individ-
relaterade ärenden direkt, med tanke på Brås roll som kunskapsmyndighet (utan mandat att 
bedriva operativ myndighetsutövning) och gränsdragningen till de operativa myndigheternas 
uppdrag på området. 

Centrets verksamhet 
En övergripande inriktning för centrets verksamhet under 2018 har tagits fram under den 
förberedande fasen. Denna utgick från regeringens uppdragsbeskrivning, Brås kunskaps-
inhämtning samt regeringens instruktion till Brå. Enligt instruktionen ska centret stärka och 
utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism från i huvudsak 
kriminalpolitiska utgångspunkter, genom att 

• främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå 
• verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet 
• ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin 

verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism 
• samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på 

forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik. 

Under 2018 kommer centrets verksamhet successivt att utformas och byggas upp med 
utgångspunkt från den övergripande inriktningen.  
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Dagsläget  
Sedan inrättandet vid årsskiftet har centret utifrån en begränsad kapacitet bedrivit sin 
verksamhet, och löpande hanterat frågor som inkommit. Inledningsvis kommer centret främst 
att inrikta sig på att bygga upp och utveckla sin verksamhet, utifrån behoven hos de aktörer 
som centret har till uppgift att stödja. Parallellt med uppbyggnaden kommer centret att i 
möjligaste mån svara upp mot behov av stöd på lokal, regional och nationell nivå. Från den 3 
april 2018 kan centret erbjuda stöd till yrkesverksamma lokala aktörer inom framförallt 
kommunerna. Parallellt med detta kommer kunskapsbasen för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism att utvecklas successivt, och centret kommer att följa utvecklingen 
på området. På sikt kommer detta att utgöra en viktig grund för centrets stöd- och 
utbildningsverksamhet. 

 

Övergripande verksamhetsinriktning 2018 

Samverkan och samordning för ökad effektivitet  
Centret kommer under våren att se över former för att stärka samverkan mellan myndigheter 
och öka graden av effektivitet på nationell nivå. Vidare kommer centret att kartlägga regionala 
strukturer, såsom länsstyrelser, polisregioner och andra relevanta strukturer. På lokal nivå är 
samverkan mellan lokala aktörer en avgörande faktor i det förebyggande arbetet, och detta 
kommer att utgöra en central del av centrets rådgivnings- och metodstöd. Centret kommer 
vidare att samverka med civilsamhället, inklusive bland annat trossamfund.  

Samarbete inom brottsförebyggande arbete 
Det finns många likheter mellan det arbete som kommer att bedrivas inom centret och den 
verksamhet som Brå bedriver, kanske främst inom enheten för utveckling av brotts-
förebyggande arbete. Genom samarbete dem emellan kommer synergieffekter att kunna uppnås 
på vissa områden.  

Ge behovsanpassat stöd 
Målgruppens behov och prioriteringar ska vara styrande för det behovsanpassade stödet. 
Centret har därför inlett arbetet med att inventera dessa behov och prioriteringar hos bland 
annat kommuner och myndigheter.  

Centret kommer från 3 april att pilottesta en stödfunktion för yrkesverksamma, med fokus på 
kommuner och myndigheter på lokal nivå i behov av stöd, exempelvis i individrelaterade 
ärenden. Behovsanalyser kommer att visa hur stödet behöver utformas i det enskilda fallet, 
inklusive möjligheten att bistå yrkesverksamma på lokal nivå, med kunskapsstöd på plats.   
Under 2018 ska centret bygga upp ett långsiktigt kapacitetsstärkande process- och metodstöd 
gentemot lokala aktörer.  

Samla och sprida kunskap 
Centret har till uppgift att samla kunskap från forskning och praktik, och sprida den i form av 
metodstöd och utbildningar för målgruppen.  Kunskapsinhämtningen visar att målgruppen har 
ett omfattande behov av vägledning och metodstöd i det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. För att möta detta behov kommer centret att följa utvecklingen 
inom såväl forskning som beprövad praktik, internationellt och nationellt, och under 2018 blir 
en viktig uppgift att ta fram en handbok i förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.  
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Vidare har Brå under kunskapsinhämtningen identifierat behov av en återkommande rapport 
samt ett forum för aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att 
undersöka förutsättningarna för såväl rapport som forum under 2018.  

 

Verksamhetsplan för kommande steg 
Under uppbyggnadsåret 2018 kommer en strategisk verksamhetsplan att utvecklas. Centret 
kommer att bygga upp verksamheten successivt under 2018. Den personal som anställdes i den 
första rekryteringsomgången har nyligen tillträtt, och Brås bedömning är att centret kommer 
att vara fullt bemannat först runt årsskiftet 2018/2019. Verksamhetsinnehållet behöver därtill 
utvecklas och dimensioneras ytterligare även under 2019, och verksamheten kan antas vara 
fullt operativ först under 2020.  

 



 



      

Brottsförebyggande rådet 
box 1386 / tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm
telefon +46 08-527 58 400 • e-post info@bra.se • www.bra.se
URN:NBN:SE:BRA-766
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Slutredovisning av uppdraget att förbereda för ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Den 21 september 2017 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism den 1 januari 2018. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle Brå

· vidta nödvändiga förberedelser inför inrättandet av centret

· inhämta kunskap från 

· den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)

· det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län 

· andra berörda myndigheter och aktörer 

· Danmark, som nyligen har inrättat ett centrum mot våldsbejakande extremism

· redovisa hur ett stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel avhoppare och återvändare skulle kunna tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet kan bidra med.

I denna slutredovisning framgår hur uppdraget har genomförts. I enlighet med regeringens uppdragsbeskrivning har Brå sedan tidigare gjort en delredovisning den 24 oktober 2017. Brå har också löpande informerat Regeringskansliet om hur arbetet förlöpt, vid möten, genom telefonkontakter och via e-post.

Projektet att förbereda inrättandet av centret

Utgångspunkten för förberedelsearbetet var den ambition som regeringen presenterade i sin uppdragsbeskrivning: att centret ska stärka och utveckla det kunskapsbaserade och sektorsövergripande arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism, nationellt, regionalt och lokalt, samt ge behovsanpassat stöd och rådgivning till lokala aktörer, genom exempelvis nationella insatsteam. Enligt uppdragsbeskrivningen ska centret också bidra till utvecklingen av förebyggande insatser och vara ett kunskapsnav i frågor om våldsbejakande extremism, genom att samla in och sprida relevanta forskningsresultat och analyser. Därtill menade regeringen att centret ska bidra till att förstärka nationella insatser och till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism, samt samverka med relevanta aktörer, inklusive det civila samhället, men inte ta över det ansvar som ligger på andra myndigheter eller på kommuner.

Dessutom har Brås löpande kunskapsinhämtning, liksom regeringens instruktion för Brå, bidragit till utformningen av förberedelsearbetet.


Projektorganisation

Arbetet med att förbereda inrättandet av Center mot våldsbejakande extremism, den 1 januari 2018, har bedrivits i projektform på Brås förvaltningsavdelning, med en styrgrupp bestående av generaldirektören, förvaltningschefen, stabschefen och verksamhetschefen. 

Den 2 oktober 2017 anställdes en chef/projektledare. Projektgruppen har bestått av myndighetens it-chef, ekonomichef, personalchef och kommunikationschef samt chefen för enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. 


Konsekvenser för myndighetens personal

Uppdraget att förbereda centrets inrättande har även påverkat arbetsbelastningen för andra medarbetare på Brå, eftersom det inte varit möjligt att fullt ut kompensera för att viss ordinarie personal behövt prioritera uppdraget. Även framöver kommer den nya verksamheten som tillförts myndigheten att innebära en ökad belastning på förvaltningsresurserna och på andra kvalificerade medarbetare på myndigheten. Brås ledningsfunktioner och kvalitetsstyrningsprocesser kommer också att beröras i hög grad, eftersom den nya verksamheten innebär en betydande utvidgning av myndighetens ansvarsområde. Som en första åtgärd för att möta dessa nya förutsättningar har resurser tillförts till myndighetens stödverksamhet. Vilka andra åtgärder som behövs kommer att fastställas efter en fördjupad analys.


Ekonomi

För att genomföra uppdraget att förbereda centrets inrättande disponerade Brå 2 000 000 kronor, att använda under 2017. Det ekonomiska utfallet var sammantaget 1 282 260 kronor. Resterande medel återbetalades till Kammarkollegiet, efter beslut den 22 januari 2018, och i enlighet med kraven i uppdraget. Projektets ekonomiska utfall ansågs därmed vara slutredovisat. Kostnaderna fördelades enligt nedanstående tabell 1.

Tabell 1. Redovisning av projektets utfall perioden oktober–december 2017.

		

		

		

		



		Kostnader

		Budget

		Utfall

		Avvikelse



		

		

		

		



		

		

		

		



		Löner (inkl. LKP)

		

		

		



		

		Projektledare

		300 000

		292 571

		7 429



		

		Projektmedarbetare

		100 000

		96 950

		3 050



		

		Övriga som arbetat med inrättandet

		310 000

		307 521

		2 479



		Kontor, resor och revision

		

		

		



		

		Resor

		10 000

		8 644

		1 336



		Övriga kostnader

		

		

		



		

		Konsulttjänster

		1 278 000

		575 160

		702 840



		

		Annonsering

		1 500

		1 100

		400



		

		Workshop

		500

		313

		187



		Summa kostnader

		2 000 000

		1 282 260

		717 740



		

		

		

		







Förberedelsearbetet genererade även kostnader inom ramen för Brås ordinarie verksamhet. Hur mycket utfallet påverkades av förberedelsearbetet kan inte särskiljas från den övriga redovisningen, men kostnaden uppgår uppskattningsvis till drygt 2 000 000 kr, och avser lönekostnader, konsulttjänster, renovering av lokaler och it-inköp. 

Nödvändiga förberedelser inför inrättandet

Förberedelserna inför inrättandet av centret har berört administration, säkerhet, lokaler, personal och kommunikation. Uppdraget har inneburit att Brås stödfunktioner fått omprioritera en del av arbetstiden för ordinarie uppgifter och åtaganden. 


Organisatorisk uppdelning

Av uppdraget framgår att centrets verksamhet ska vara organisatoriskt skild från Brås övriga verksamhet. Brås generaldirektör är ytterst ansvarig för verksamheten, men centrets chef anställs genom beslut av regeringen. 

För att möjliggöra inrättandet genomfördes vissa ändringar i Brås arbetsordning, så att centret från start hanteras som en egen organisatorisk enhet. Som ett led i detta har centret fått en egen grafisk profil, e-postdomän, webbplats och telefonnummerserie.

Ett arbete har dessutom inletts med att se över hur centret organisatoriskt inrättas vid Brå på längre sikt. Det handlar om att se över Brås styrdokument, för att bedöma om de behöver modifieras eller kompletteras. Med stöd av en managementkonsult ska Brå också se över den organisatoriska överbyggnaden och myndighetens processer och ledningsfunktioner. Även ledningsstrukturer och arbetsprocesser inom centret ses över och kvalitetssäkras. 


Säkerhet

För att bedöma vilka säkerhetskrav som den nya verksamheten medför, har Brå haft kontakt med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, med polisens personskyddsgrupp och med säkerhetspolisen. 

Brå har också analyserat eventuella säkerhetskrav som uppkommer med den information som kan komma att hanteras inom centrets verksamhet, och åtgärder har vidtagits för att förbereda Brås regelverk för att kunna hantera information av en högre säkerhetsklass än idag. En förutsättning för att kunna fastställa säkerhetsnivån är dock den säkerhetsskyddsanalys som kan genomföras först när verksamheten har gått in i en mer operativ fas. 

Flera tekniska åtgärder har vidtagits för att höja it-säkerheten på myndigheten. Säkerhetshöjande åtgärder har även genomförts vad gäller fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Perimeterlarmet har uppgraderats och besöksrutinerna har skärpts. Sedan årsskiftet bemannas Brås reception av en väktare, och samtliga medarbetare med en viss anställningstid har numera en Brå-legitimation, för att enkelt kunna identifieras som behöriga i lokalerna. 

Centrets personal har genomgått en säkerhetsklassningsprocess, och kommer under våren att genomgå en säkerhetsutbildning med polisens personskyddsgrupp.


Lokaler

Brå har utökat sin verksamhet under flera år, och därmed har antalet anställda ökat, vilket inneburit en förtätning av lokalerna på Tegnérgatan. På grund av denna platsbrist behöver det nyetablerade centret inledningsvis bedrivas på annan plats, i lokaler som Brå hyr av Polismyndigheten. Lösningen är dock tillfällig, och målet är att centret ska samlokaliseras med övriga Brå så snart det är möjligt.

Med anledning av den nuvarande lokallösningen har Brå tagit fram en rutin för lokaltransport och en princip för fördelningen av arbete mellan de olika lokalerna, med det primära syftet att uppnå en känsla av samhörighet och därmed säkerställa en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för styrning. Transportrutinen tar hänsyn till Brås miljöpolicy, men underlättar samtidigt för personalen att åka mellan de olika lokalerna utan praktiska eller tidsmässiga svårigheter. Centrets personal kommer att arbeta och ha möten i interimslokalerna, men också i Brås ordinarie lokaler. Personal från Brås stödfunktioner, som också stödjer centrets personal, kommer vid behov att arbeta i centrets lokaler. 


Personal 

Brå har identifierat centrets behov av kompetens och erfarenheter av förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, på såväl nationell som lokal nivå, samt av arbete inom både myndigheter och kommuner. Totalt har nio personer rekryterats, inklusive forskningsledare, utbildningsledare, rådgivare och handläggare (tre av handläggarna för ett år). Därtill har en kommunikatör med fokus på centret och dess verksamhet rekryterats till Brås kommunikationsenhet. 

Den 12 mars hade samtliga personer som rekryterats i denna första omgång tillträtt. När centrets ordinarie chef kommer att ha utsetts av regeringen kan rekryteringsarbetet fortsätta och därmed säkerställa en komplett bemanning. Brås bedömning är att verksamheten kommer att vara fullt bemannad runt årsskiftet 2018/2019. 

Personalen vid centret är en del av Brås totala personalstyrka och omfattas därmed av ordinarie rutiner. Samtliga genomgår myndighetens introduktionsprogram för nyanställda. Under mars och april kommer centrets personal att genomgå en riktad utbildningsinsats för att höja kompetensen ytterligare inom sakområdet. Kompetensutveckling för centrets personal kommer därefter att ske regelbundet och behovsanpassat. 


Kommunikation

För att tydliggöra att centret är organisatoriskt skilt från Brås övriga verksamhet var det viktigt att tidigt i projektet fastställa centrets namn, logotyp, grafiska profil, varumärkesstrategi och webbplatsdesign. Till stöd i denna process upphandlades en kommunikationsbyrå. 

Namnet på centret fastställdes till Center mot våldsbejakande extremism, med förkortningen CVE. 

En viktig kommunikationsuppgift under uppbyggnadsfasen var att utveckla en webbplats, baserad på den beslutade grafiska profilen. Genom webbplatsen www.cve.se har grundläggande information om centret kunnat kommuniceras redan från den 1 januari 2018. Webbplatsen kommer att utvecklas successivt, i takt med centrets kommande aktiviteter och leveranser. 

För löpande kommunikationsinsatser framöver har centret nu stöd av en av Brås kommunikatörer, med särskilt fokus på centret och dess verksamhet.

Under våren 2018 ska centret ta fram en kommunikationsplan, som bland annat kommer att innefatta centrets medverkan i Almedalen 2018.

Kunskapsinhämtning

I enlighet med uppdraget har Brå under förberedelsearbetet inhämtat kunskap från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, samt från det danska centret mot våldsbejakande extremism[footnoteRef:2]. Kunskapsinhämtningen från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har genomförts vid totalt sex tillfällen.  [2:  Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, www.stopekstremisme.dk] 


Det arbete som hittills bedrivits mot våldsbejakande extremism i Sverige finns också redovisat i en mängd rapporter, betänkanden och skrivelser, som Brå gått igenom för att samla in kunskap och erfarenheter. 

Därutöver finns även kunskap inom Brå, genom det arbete som sedan länge bedrivs vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. Denna kunskap har också tagits till vara.

Kunskap och tidigare erfarenheter på området har sammantaget varit avgörande för att utforma ramarna och inriktningen på centrets kommande operativa verksamhet, och därmed betydelsefullt även för själva förberedelserna inför inrättandet av det.

Utöver Brås förberedande insatser har centret från den 1 januari börjat inventera vilka behov som finns bland kommuner, myndigheter och andra aktörer som bedöms ha bäring på centrets verksamhet. Behovsinventeringen fortsätter under 2018, för att säkerställa att centrets verksamhet motsvarar de berörda aktörernas aktuella behov.

Stöd till individrelaterade åtgärder

I uppdraget ingår att redovisa hur ett förstärkt stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel avhoppare och återvändare skulle kunna tillgodoses, samt vilket stöd centrets verksamhet kan bidra med.


Behov av praktiskt och handfast stöd 

Den kunskapsinhämtning som genomförts under det förberedande arbetet pekar på ett stort behov hos kommuner och lokala aktörer av praktiskt och handfast stöd i bland annat individrelaterade ärenden vad gäller till exempel avhoppare och återvändare. I Nationella samordnarens slutbetänkande (SOU 2017:110) konstateras till exempel att kommunerna har olika förutsättningar och kapacitet att hantera dessa frågor. Många kommuner har låg beredskap och liten erfarenhet av att ge stöd, såväl till avhoppare och återvändare som till deras anhöriga. Kännetecknande för individärendena är att de uppvisar stor variation och att det ofta handlar om så kallade sällanärenden. 

På kort och på längre sikt 

I Brås uppdrag ingår att centret ska ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. På kort sikt kommer centret att pilottesta en stödfunktion för yrkesverksamma med start den 3 april 2018. Denna funktion kommer att fånga upp behov av stöd i bland annat individrelaterade frågor. Behovsanalyser kommer att visa hur stödet behöver utformas i det enskilda fallet, inklusive möjligheten att bistå yrkesverksamma på lokal nivå, med kunskapsstöd på plats. 

Centrets roll blir framförallt att långsiktigt utveckla kapaciteten hos kommuner och myndigheter att själva hantera individrelaterade ärenden, genom att bygga upp och utöka kunskapsbasen för det praktiska arbetet och genom att vägleda och ge stöd till yrkesverksamma på lokal nivå.

Centret kommer också att samla och sprida kunskap om bland annat individrelaterat stöd, i syfte att verka för en kunskapsbaserad praktik. I ett första steg kommer centret att ta fram en handbok för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Ett långsiktigt stöd kommer också att utgöras av centrets process- och metodstöd, med syftet att höja kapaciteten att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism, inklusive vad gäller individrelaterade åtgärder, hos myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar med dessa frågor. På sikt är målsättningen att det långsiktiga stödet ska ersätta behovet av kortsiktiga insatser.

Det kan tydliggöras att Brå inom ramen för centrets verksamhet inte kommer att bedriva myndighetsutövning i det operativa arbetet mot våldsbejakande extremism, och inte heller ta över andra myndigheters uppgift att hantera individärenden. Centret kan inte hantera individrelaterade ärenden direkt, med tanke på Brås roll som kunskapsmyndighet (utan mandat att bedriva operativ myndighetsutövning) och gränsdragningen till de operativa myndigheternas uppdrag på området.

Centrets verksamhet

En övergripande inriktning för centrets verksamhet under 2018 har tagits fram under den förberedande fasen. Denna utgick från regeringens uppdragsbeskrivning, Brås kunskapsinhämtning samt regeringens instruktion till Brå. Enligt instruktionen ska centret stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, genom att

· främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå

· verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet

· ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism

· samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Under 2018 kommer centrets verksamhet successivt att utformas och byggas upp med utgångspunkt från den övergripande inriktningen. 

Dagsläget 

Sedan inrättandet vid årsskiftet har centret utifrån en begränsad kapacitet bedrivit sin verksamhet, och löpande hanterat frågor som inkommit. Inledningsvis kommer centret främst att inrikta sig på att bygga upp och utveckla sin verksamhet, utifrån behoven hos de aktörer som centret har till uppgift att stödja. Parallellt med uppbyggnaden kommer centret att i möjligaste mån svara upp mot behov av stöd på lokal, regional och nationell nivå. Från den 3 april 2018 kan centret erbjuda stöd till yrkesverksamma lokala aktörer inom framförallt kommunerna. Parallellt med detta kommer kunskapsbasen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism att utvecklas successivt, och centret kommer att följa utvecklingen på området. På sikt kommer detta att utgöra en viktig grund för centrets stöd- och utbildningsverksamhet.


Övergripande verksamhetsinriktning 2018

Samverkan och samordning för ökad effektivitet 

Centret kommer under våren att se över former för att stärka samverkan mellan myndigheter och öka graden av effektivitet på nationell nivå. Vidare kommer centret att kartlägga regionala strukturer, såsom länsstyrelser, polisregioner och andra relevanta strukturer. På lokal nivå är samverkan mellan lokala aktörer en avgörande faktor i det förebyggande arbetet, och detta kommer att utgöra en central del av centrets rådgivnings- och metodstöd. Centret kommer vidare att samverka med civilsamhället, inklusive bland annat trossamfund. 

Samarbete inom brottsförebyggande arbete

Det finns många likheter mellan det arbete som kommer att bedrivas inom centret och den verksamhet som Brå bedriver, kanske främst inom enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. Genom samarbete dem emellan kommer synergieffekter att kunna uppnås på vissa områden. 

Ge behovsanpassat stöd

Målgruppens behov och prioriteringar ska vara styrande för det behovsanpassade stödet. Centret har därför inlett arbetet med att inventera dessa behov och prioriteringar hos bland annat kommuner och myndigheter. 

Centret kommer från 3 april att pilottesta en stödfunktion för yrkesverksamma, med fokus på kommuner och myndigheter på lokal nivå i behov av stöd, exempelvis i individrelaterade ärenden. Behovsanalyser kommer att visa hur stödet behöver utformas i det enskilda fallet, inklusive möjligheten att bistå yrkesverksamma på lokal nivå, med kunskapsstöd på plats.   Under 2018 ska centret bygga upp ett långsiktigt kapacitetsstärkande process- och metodstöd gentemot lokala aktörer. 

Samla och sprida kunskap

Centret har till uppgift att samla kunskap från forskning och praktik, och sprida den i form av metodstöd och utbildningar för målgruppen.  Kunskapsinhämtningen visar att målgruppen har ett omfattande behov av vägledning och metodstöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. För att möta detta behov kommer centret att följa utvecklingen inom såväl forskning som beprövad praktik, internationellt och nationellt, och under 2018 blir en viktig uppgift att ta fram en handbok i förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

Vidare har Brå under kunskapsinhämtningen identifierat behov av en återkommande rapport samt ett forum för aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att undersöka förutsättningarna för såväl rapport som forum under 2018. 


Verksamhetsplan för kommande steg

Under uppbyggnadsåret 2018 kommer en strategisk verksamhetsplan att utvecklas. Centret kommer att bygga upp verksamheten successivt under 2018. Den personal som anställdes i den första rekryteringsomgången har nyligen tillträtt, och Brås bedömning är att centret kommer att vara fullt bemannat först runt årsskiftet 2018/2019. Verksamhetsinnehållet behöver därtill utvecklas och dimensioneras ytterligare även under 2019, och verksamheten kan antas vara fullt operativ först under 2020. 
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