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Förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

Regeringen gav den 2 februan 2017 Polismyndigheten och
,{klagarmyndigheten i uppdrag att ytterligare ftirstärka sin samverkan i det
brottsutredande arbetet. Enligt uppdraget ska en redovisning av hur
myndigheterna planerar att genomfiira samverkansinsatsen lämnas senast den
15 mars 2017.

Härmed överlämnas redovisningen i form av en promemoria.

gheten Åklagarmyndigheten

Perklev
RiksåklagareS
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Redovisning av planerade insatser für genomfìirande av uppdraget om
ytterligare ftirstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

Regeringen beslutade den2 februari 2017 att ge Polismyndigheten och

Åklagarmyndigheten i uppdrag att ytterligare ftirstärka sin samverkan i det

brottsutredande arbetet. Enligt uppdraget ska en redovisning av hur
myndigheterna planerar att genomfüra samverkansinsatsen låimnas senast den

15 mars 2017.

En myndighetsgemensam arbetsgrupp har arbetat med att samordna

genomftirandet. Gruppen består av ft)reträdare från Polismyndighetens

Nationella operativa avdelning, polisregionema samt Åklagarmyndigheten på

såväl nationell nivå som områdesnivå. Arbetsgruppen har fastställt inriktning
ftir genomftirandet och uppfìiljningen men det operativa arbetet genomfürs

inom de olika geografiska områdena. Genomfürandet ftiljs upp månadsvis med

stöd av gemensamt framtagen mall.

Ledningarna ftir respektive polisregion och fülagarområde har tillsammans

kommit överens om vilka åtgåirder som ska vidtas. Utifran vilka behov som

finns och vilka åtgåirder som bör vidtas har olika lösningar valts für samverkan.

Inledningsvis sker samverkan inom respektive geografiskt område. Resurser

har i nuläget inte flyttats mellan områden.

.Å,klagare anställs som polisiära ftirundersökningsledare

Enligt den preliminåira plan som har tagits fram kommer ett antal åklagare att

tillftilligt anställas som polisitira ftirundersökningsledare i Polismyndigheten.

De ftirsta fülagarna anställs i april 2017 ochÅklagarmyndigheten betalar

lönekostnaderna. I Polisregion Syd ska en fülagare anställas i Malmö under sex

månader och i Polisregion Väst anställs tre fülagare mellan två och fem

månader vardera. I Polisregion Bergslagen anställs två fülagare och i
Polisregion Mitt tre åklagare. Den sammanlagda tidsperioden som

åklagarresurser stödjer respektive polisregion blir sex månader eller låingre.
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Övriga åtgärder där åklagare bistår i polisledda ftirundersökningar

Förutom de fülagare som anställs som polisiära fürundersökningsledare

kommer åklagare attpà olika sätt placeras hos Polismyndigheten i samtliga
polisregioner für att bistå i polisledda fürundersökningar.

Exempelvis inrättas en särskild utredningsgrupp inom Polisregion Öst som

består av en polisirir fürundersökningsledare, cirka sex utredare samt en

åklagarresurs. Denna grupp ska under sex månader avarbeta

måingdbrottsbalansen inom ett av lokalpolisområdena. Åklagarområde

Stockholm planerar att placera tre åklagare i tre olika polisområden ftir att bistå

i arbetet med att arbeta av måingdbrottsbalansen. Vidare kommer polis att

narvarapå två åklagarkammare i Stockholm ftir att enklare kunna komplettera
redovisade polisledda fürundersökningar. Åklagarområde Väst har utsett tio
särskilda åklagare som ska vara kontaktpunkter mot de fem

lokalpolisområdena. I Åklagarområde Mitt kommer åklagare i ökad omfattning
attnärvara på lokalpolisområdena ftir att bistå polisen samt på polisens

kontaktcenter. Liknande åtgåirder planeras i samtliga områden.

Vilken form av åtgärder som vidtas varierar mellan olika delar av landet. På

flera håll kommer utbildningsinsatser att âga rum bland annat fiir att utveckla
kompetensen hos ftjrundersökningsledare samt kvalitetssåikra polisledda

fürundersökningar innan redovisning. Åklagare kommer också att delta i
ärenderevisioner samt utveckla formema ftir återkoppling.

Särskilda utredningsgrupper fär äldre ärenden

I samtliga åklagarområden och polisregioner kommer särskilda

utredningsgrupper att arbetamed att arbeta av äldre ärenden. Ärendena

omfattar främst åklagarledda fürundersökningar men även polisledda ärenden

kommer att omfattas. Exempel på ärenden som kommer att utredas redovisas

och avslutas är åklagarledda bedrägerier, brott i nära relation, våldtäkter samt

vålds- och sexualbrott mot barn.


