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Box 12256
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Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om
ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att
ytterligare förstärka sin samverkan i det brottsutredande arbetet på följande
sätt.
1. Ett antal åklagare ska under en tidsperiod på minst 6 månader, med
start så snart som möjligt, placeras hos Polismyndigheten för att bistå
Polismyndighetens utredare och förundersökningsledare i konkreta
ärenden rörande mängdbrott. Syftet är att öka produktionen av
ärenden som redovisas till åklagare för beslut i åtalsfrågan, ge ökade
förutsättningar för direkt återkoppling från åklagare till polis samt
bidra till ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.
2. Som ett komplement till ovanstående insats åläggs Polismyndigheten
att inrätta särskilda utredningsgrupper som på ett koncentrerat sätt
utreder, redovisar och avslutar gamla ärenden, i första hand
åklagarledda. Polismyndigheten behöver avdela utredare och
Åklagarmyndigheten förundersökningsledare för denna uppgift.
Syftet med åtgärden är att ge utredningsenheterna möjlighet att
arbeta med nyinkomna ärenden, som har större chans att leda till
lagföring.
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt komma överens
om den praktiska utformningen av samarbetet samt var i landet insatsen ska
genomföras. Uppdraget ska genomföras där Polismyndighetens behov av
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stöd är stort och på ett sätt som innebär att åklagarresursen gör största
möjliga nytta i utredningsarbetet.
En redovisning av hur myndigheterna planerar att genomföra
samverkansinsatsen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast
den 15 mars 2017. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen
(Justitiedepartementet) senast tre månader efter att insatsen har avslutats.
Slutredovisningen ska innehålla en redogörelse för hur arbetet har bedrivits,
vilka resultat som har uppnåtts och vilka erfarenheter som har gjorts.
Skälen för regeringens beslut

Resultatet i den brottsutredande verksamheten har kontinuerligt försämrats
under ett flertal år. Antalet ärenden redovisade till åklagare har minskat både
i absoluta tal och i förhållande till inflödet av ärenden respektive inledda
förundersökningar. Motsvarande utveckling gäller för antalet och andelen
personuppklarade brott, dvs. brott där åklagare fattat beslut om åtal,
strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Brottsuppklaringen sjunker både sett
till det totala antalet brott och inom olika brottskategorier. Parallellt med
detta har ärendebalanserna, särskilt antalet äldre öppna ärenden, ökat inom
Polismyndigheten under 2016.
Regeringen bedömer att utvecklingen har sin grund i flera samverkande
faktorer, kopplade både till att Polismyndigheten nyligen har ombildats och
till förändringar i omvärlden. Såväl nationella som internationella
erfarenheter tyder på att omfattande organisationsförändringar av
polisverksamhet medför temporära försämringar av verksamhetsresultatet.
Därutöver har den ökade globaliseringen och digitaliseringen påverkat
samhället på ett genomgripande sätt, och därmed också brottsligheten. Ökad
gängkriminalitet och ett ökat antal grova våldsbrott ställer dessutom
Polismyndigheten inför stora resursmässiga utmaningar. Även det stora
antalet asylsökande under andra halvåret 2015 har medfört en ökad
arbetsbelastning för Polismyndigheten inom en rad olika
verksamhetsområden.
Att utreda brott är en av Polismyndighetens kärnuppgifter och en uppgift
som har stor betydelse för människors tilltro till rättssamhället. Det är av stor
vikt att den negativa resultatutvecklingen bryts och att brottsuppklaringen
ökar. Polismyndigheten har under hösten 2016 beslutat om åtgärder för att
stärka den operativa förmågan och förbättra verksamhetsresultaten,
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exempelvis genom ökade resurser till utredningsverksamheten, utvecklade
arbetsmetoder och förbättrat teknikstöd. För att ge Polismyndigheten
möjlighet att öka antalet anställda har regeringen aviserat anslagsökningar till
Polismyndigheten på sammanlagt drygt 2 miljarder kronor under perioden
2017–2020.
En effektiv hantering av brott förutsätter också en nära och väl fungerande
samverkan mellan polis och åklagare. Samverkansformerna mellan
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har utvecklats på senare år och
myndigheterna arbetar tillsammans både nationellt och lokalt för att
förbättra verksamheten på olika områden. Utöver ordinarie
samverkansprojekt har Åklagarmyndigheten under 2016 bistått
Polismyndigheten med stöd för att underlätta omställningsarbetet till en
samlad myndighet. Stödet kommer också att ges under 2017 och består i att
åklagarresurser motsvarande några heltidstjänster bistår Polismyndigheten i
utredningsarbetet på plats i deras lokaler. Ärendena omfattar bedrägerier,
relationsbrott och mängdbrott.
Enligt regeringens mening finns det behov av att fortsätta utveckla
samverkansformerna mellan polis och åklagare och att under en period
utvidga Åklagarmyndighetens stöd till Polismyndigheten med ytterligare
åklagare. En sådan insats bör kombineras med ett koncentrerat arbete för att
minska antalet öppna ärenden, särskilt äldre öppna ärenden, vid
Polismyndigheten.
På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Anna Björnemo
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