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Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa 
upp den nationella planen mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag 
1 bilaga 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att samordna och följa 
upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott under perioden 2016–2019 
(Ku2016/02629/DISK). Den del i uppdraget som avser samordning innebär 
att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten 
främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor. Den del i 
uppdraget som avser uppföljning innebär att successivt utveckla ett 
uppföljningssystem som omfattar regelbunden redovisning baserad på det 
underlag Forum för levande historia får från nedan angivna myndigheter 
samt myndighetens egen verksamhet och ytterligare information t.ex. från 
attityd- och upplevelseundersökningar. 

Forum för levande historia ska redovisa uppdraget årligen senast den 15 april 
året efter respektive verksamhetsår till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) med en särskild rapport om utvecklingen på området. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och Statens medieråd, som har 
uppdrag inom ramen för den nationella planen eller genomför insatser på 
området, ska redovisa sina uppdrag till Forum för levande historia (med 
kopia till Regeringskansliet) i enlighet med bilagan till detta regeringsbeslut. 

Med ändring av regeringsbesluten den 10 april 2014 (A2014/01587/DISK), 
den 26 juni 2014 (A2014/02479/DISK), den 28 maj 2015 
(Ku2015/01668/DISK) och den 25 juni 2015 (Ku2015/01869/D) beslutar 
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regeringen att Diskrimineringsombudsmannen, Statens medieråd och Statens 
skolverk, som har uppdrag på området, ska redovisa sina insatser inom 
ramen för uppdragen till Forum för levande historia i enlighet med bilagan till 
detta regeringsbeslut. 

Ärendet 
Regeringen har denna dag beslutat om en nationell plan mot rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia har till uppgift 
att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans 
och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska 
bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och 
utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående 
forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, 
organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor. 

Diskrimineringsombudsmannen, Statens medieråd och Statens skolverk har 
sedan tidigare uppdrag som är kopplade till arbetet mot rasism (se uppdrag 
som nämns under Regeringens beslut). 

Den 30 juni 2016 beslutade regeringen om uppdrag som ingår i den 
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott 
(Ku2016/01669/DISK, Ku2016/01670/DISK, Ku2016/01671/DISK och 
Ku2015/00009/DISK). I dessa uppdrag angavs att regeringen avsåg att 
återkomma om hur uppdragen ska redovisas. 

Skälen för regeringens beslut 
Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott inom olika delar av samhället i Sverige i dag. 
Kunskap om rasism och hatbrott och olika metoder för att motverka detta 
finns i dag hos olika aktörer, men det saknas samlad information och en 
aktör som kan sprida den för att öka kunskapen generellt. Det saknas även 
samordning av arbetet, ett uppföljningssystem och en samlad rapportering 
av de olika insatserna till regeringen.  

Regeringen anser att en central insats för att uppnå målet för den nationella 
planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott är att utforma 
en samordnings- och uppföljningsstruktur. Det finns behov av årlig 
uppföljning som tydliggör utvecklingen på området för både regeringen och 
riksdagen och som kan utgöra beslutsunderlag för framtida åtgärder. Mot 
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bakgrund av detta behöver en myndighet få i uppdrag att inom ramen för 
planen samordna och följa upp arbetet.  

Det är lämpligt att Forum för levande historia, som har ovannämnda 
uppgifter, får detta uppdrag. En förutsättning för att myndigheten ska kunna 
samordna och följa upp arbetet är att de myndigheter med uppdrag som 
omfattas av detta regeringsbeslut redovisar sitt arbete till Forum för levande 
historia. 

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 
7 800 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering. Regeringen har för avsikt att avsätta medel 
för att genomföra uppdraget med högst 2 500 000 kronor 2017, högst 
2 700 000 kronor 2018 och högst 2 600 000 kronor 2019 under förutsättning 
att riksdagen anvisar medel för ändamålet. 

På regeringens vägnar 

  

Alice Bah Kuhnke  

 Andrés Zanzi 
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Likalydande till 
 
Diskrimineringsombudsmannen 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Statens kulturråd 
Statens medieråd 
Statens skolverk 
 
Kopia till  
 
Finansdepartementet/SFÖ 
Justitiedepartementet/KRIM 
Justitiedepartementet/PO 
Justitiedepartementet/Å 
Utbildningsdepartementet/F 
Utbildningsdepartementet/S 
Utbildningsdepartementet/UF 
Kulturdepartementet/D 
Kulturdepartementet/KO 
Kulturdepartementet/KL 
Kulturdepartementet/MF 
Åklagarmyndigheten 
Polismyndigheten 
Brottsförebyggande rådet 
Kammarkollegiet 
Vetenskapsrådet  
Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
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Bilaga till uppdrag om samordning och uppföljning av den 
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och 
hatbrott samt ändringar av uppdrag 

Följande myndigheter som har uppdrag inom ramen för den nationella 
planen eller genomför insatser på området ska redovisa sina insatser till 
Forum för levande historia (med kopia till Kulturdepartementet och nedan 
angivna departement) i enlighet med följande: 

 

 
Myndighet   Uppdrag Redovisningsdatum 
Diskrimineringsombudsmannen - Uppdrag att utveckla 

arbetet mot 
främlingsfientlighet och 
liknande former av 
intolerans 
(A2014/02479/DISK) 
 
- Uppdrag till 
Diskriminerings-
ombudsmannen att vidta 
kunskapshöjande åtgärder 
om afrofobi 
(Ku2015/01668/DISK) 
 

- Årligen den 1 mars 
2017-2018. 
 
 
 
 
 
- Den 1 april 2017. 
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 

- Uppdrag till länsstyrelsen i 
Dalarnas län om att 
utveckla arbetsformer för 
att motverka sociala risker 
med fokus på rasism och 
extremism 
(Ku2015/00009/DISK)  

- Den 1 juni 2017. 
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Statens kulturråd  - Uppdrag till Statens 
kulturråd om att genomföra 
kunskapshöjande insatser 
kring hur verksamheter som 
förmedlar konst och kultur 
kan synliggöra normer och 
utmana negativa stereotyper 
(Ku2016/01670/DISK) 
 

- Den 1 mars 2017. 

Statens medieråd - Uppdrag till Statens 
medieråd att utveckla och 
förlänga kampanjen No 
Hate Speech Movement 
(Ku2015/01869/D) 
 
- Uppdrag till Statens 
medieråd att kartlägga 
skyddet av barn och unga 
på internet vad avser 
rasism, liknande former av 
fientlighet, hatbrott och 
extremism 
(Ku2016/01671/DISK) 
 

- Den 1 mars 2017. 
 
 
 
 
 
- Årligen den 1 mars 
2017-2018. 

Statens skolverk - Uppdrag till Statens 
skolverk att vidta 
kunskapshöjande insatser i 
skolan om 
främlingsfientlighet och 
liknande former av 
intolerans 
(A2014/01587/DISK) 
 

- Årligen den 1 mars 
2017-2018 (med 
kopia till Utbildnings-
departementet). 
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