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Uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott 
som hotar demokratin 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att fortsatt vidta åtgärder mot 
rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Uppdraget består i 
att ta fram och sprida information, bl.a. genom olika utbildningsmaterial. I 
genomförandet av uppdraget ska Polismyndigheten samverka med berörda 
aktörer, både myndigheter och civila samhället. Myndigheten ska i 
genomförandet tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. 

Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) den 30 
december 2020. I slutrapporten ska myndigheten beskriva vilka åtgärder man 
har vidtagit.  

Polismyndigheten får för genomförandet av uppdraget disponera högst 
535 000 kronor. Av dessa medel ska 300 000 kronor belasta utgiftsområde 
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder 
mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019 
och 235 000 kronor belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 6:1 
Allmänna val och demokrati, anslagsposten 11. Medlen utbetalas engångsvis 
efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. 
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i 
samband med slutredovisning. 

Skälen för beslutet 
En levande och uthållig demokrati förutsätter att de grundläggande fri- och 
rättigheterna har stöd i befolkningen. Regeringen ser behov av att öka 
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kunskapen om demokratin, förankra dess principer och stärka arbetet mot 
rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin. 

Rättsväsendet lägger redan i dag stor vikt vid arbetet för att motverka och 
bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. I detta arbete 
spelar Polismyndigheten en central roll. Det finns emellertid behov av att 
ytterligare stärka arbetet och öka medvetenheten om hatbrott och andra 
brott som hotar demokratin. 

Uppdraget ligger i linje med regeringens systematiska arbete för att motverka 
rasism och hatbrott. I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 angavs att 
arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet 
och hatbrott (Ku2016/02629/DISK) ska fortsätta och att främlingsfientliga 
hatbrott mot minoriteter ska motverkas med kraft. I planen anges bl.a. ett 
mer aktivt rättsväsende som ett av planens fokusområden. 

Uppdraget är också en del av regeringens nationella kraftsamling 
”Demokratin 100 år” 2020–2021, som syftar till att säkerställa en levande 
och uthållig demokrati för framtiden. Inom ramen för den nationella 
satsningen avser regeringen att genomföra bl.a. kunskapshöjande och 
folkbildande insatser för att människor i större utsträckning ska kunna delta 
aktivt i demokratin. 

På regeringens vägnar 

  

Åsa Lindhagen  

 Andrés Zanzi 
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Kopia till 

Justitiedepartementet/PO 
Kulturdepartementet/MD 
Kammarkollegiet 
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02) 
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