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Åklagarmyndigheten varken tillstyrker eller avslår fiirslagen i promemorian
vill belysa ett antal konsekvenser som kan bli aktuella i det fall forslagen
implementeras. Dessa konsekvenser rör främst en fiirändring av
Brottsftirebyggande Rådets (BRÅ) uppgifter eftersom det är denna myndighet
som Åklagarmyndigheten levererar uppgifter till avseende den officiella
kriminalstatistiken.
men

Fördelning av BRÅ:s uppgifter
Åklagarmyndigheten anser att uppdelningen av de uppgifter som idag hanteras
inom BRÅ:s ansvarsområde behöver tydliggöras i fiirslaget. Dels ör att
säkerställa att inga uppgifter ftirloras men även att det finns kompetens och
resurser fiir de uppgifter som inte foljer med till den nya myndigheten. Om
någon uppgift skulle hamna hos Åklagarmyndigheten behöver det utredas i
vilken omfattning detta ska genomft)ras och med vilka resurser.
Åklagarmyndigheten ser att det fråimst är här som vi eventuellt skulle kunna fii
svårigheter att genomfora fler uppgifter med oftirändrade resurser.
Om statistikansvaret fiir den officiella kriminalstatistiken ska flolja med till den
nya sektorsövergripande analys- och utvärderingsverksamheten bör det beaktas
att det krävs en viss anpassning fiir de myndigheter som levererar statistik till
BRÅ i dagsläget (t.ex. Åklagarmyndigheten). En sådan anpassning är friimst
systemmässig vilket kräver extra resurser och information i god tid fiir att
ftirändringen ska vara genomfiirbar.

Samlad uppföljning av utgiftsområdenas resultat vart fjärde år
Äklagarmyndigheten anser att syftet med att genomfiira en samlad utvärdering
av utgiftsområdenas resultat bör fiirtydligas, ska utviirderingen avse den
senaste fyraårsperioden eller vara av mer framåtblickande karaktär. Beroende
på syftet kan fyra är vara ftr lång tidsperiod ftir att utvärderingen ska vara
användbar.
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Detta beslut har fattats av Riksaklagare Petra Lundh efter foredragning av
verksamhetscontrollem Ida Holm. I den slutliga handläggningen har
ekonomidirektören Ulf Ällebrand deltagit.
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