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Förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism



Centret  ̶ en del av den samlade 
strategin

Vi är en del av regeringens nationella strategi •
mot terrorism och våldsbejakande 
extremism. 

Det är ett långsiktigt arbete, både nationellt och •
internationellt. 

Syftet är att skapa en tydlig struktur för att förebygga •
våldsbejakande extremism och terrorism
(terroristbrottslighet). 



• 23 nov 2017: regeringen beslutade att inrätta  ett 
nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå. 

• 1 januari 2018: centret inrättas vid Brå. Det blir permanent 
och ersätter den tillfälliga nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism.

• 28 mars 2018: förberedelserna för centret slutredovisas 
och centret är ”klart för start”. 

• 3 april: centrets stödfunktion är i gång.

Kort historik



Vad är centrets uppdrag?
• Vi ska utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande

extremism på nationell, regional och lokal nivå

• Vi ska bidra till att samordna det förebyggande 
arbetet

• Först ska vi kartlägga behovet hos kommuner, myndig-
heter och andra aktörer i deras hantering av de här 
frågorna. Sedan ska vi ge behovsanpassat stöd 

• Vi ska samla in kunskap utifrån forskning och praktiska 
erfarenheter och se till att den kunskapen når ut till de 
som behöver den i sitt förebyggande arbete. 



• Sedan i12 mars har vi nio experter och handläggare på plats. Vi har olika bakgrund, med kunskap 
både nationellt och lokalt från polisen, säkerhetspolisen, kriminalvården, socialstyrelsen, SiS, 
kommunal verksamhet, utbildnings- och skolverksamhet, trossamfund och civilsamhällets 
organisationer.

• Rådgivare och handläggare  – arbetar med stöd och samordning gentemot kommuner och 
myndigheter 

• Forskningsledare– ska omsätta forskning till praktisk kunskap som kan användas konkret i det 
lokala arbetet.  

• Kunskaps/utbildningssledare – skapar och utvecklar utbildnings- och kunskapsmaterial

• På sikt ytterligare rekrytering. 

Vilka jobbar på centret?



Vad har vi gjort under den förberedande fasen? 
Hämtat in kunskap från den tidigare samordnarens arbete • 2014-2017, det 

danska centret, samt nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld. 

Inlett kartläggning av behov i dialog med kommuner och myndigheter. •

Besökt kommunerna Borås, Borlänge• , Ludvika, Göteborg och Stockholm, 
På tur står Örebro och Malmö, med flera. 

Inlett en • första översikt av nuläge och behov av kunskapsstöd i kommuner. 
Det har varit både stora och små kommuner och en del har ett stort 
behov av vägledning, andra har ett mindre behov. 



• 3 april öppnade centret en stödfunktion som nås på 08-527 44 290 

• Den kommer att vara öppen klockan 9-15 på helgfria vardagar.

• Den är för yrkesverksamma, främst kommuner och myndigheter på lokal nivå som behöver 
stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

• Vi kommer att ge stöd efter behov utifrån den samlade kunskap och erfarenheter som finns, 
samtidigt som vi bygger upp en kunskapsbas. 

Vi har en stödfunktion sedan 3 april



• Vi utvecklar långsiktigt process- och metodstöd för lokala aktörer

• Vi utvecklar en kunskapsbank med forskning och beprövad erfarenhet

• Vi börjar att ta fram en handbok i förebyggande arbete 

• Vi stärker samordning mellan myndigheter på nationell nivå och 
kartlägger regionala strukturer, exempelvis hos länsstyrelser och 
polisregioner. 

• Vi kommer samverka med civilsamhället, inkl trossamfund

Vad gör vi mer under uppbyggnadsåret 2018?



• Centret ska stötta de olika samhällsaktörer som har i uppdrag att förebygga våldsbejakande 
extremism. Vi ska samordna med kunskap som bas. 

• Men vi måste arbeta tillsammans med kunskap och metoder om hur våldsbejakande 
extremism kan motverkas.

• Och det här är ett gemensamt samhällsansvar.

2018 och framåt



Mer information kommer att finnas på:

www.cve.se

Tack!
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