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De fem fokusområdena pekar ut myndighetens strategiska
inriktning kommande år
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Syftet med den strategiska inriktningen

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet med uppdrag att
förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.
Syftet med den strategiska inriktningen är att visa vägen för hur
myndigheten ska utvecklas på lång sikt.
Inriktningen ska stötta i strategiska vägval och övergripande
prioriteringar under de närmaste tre åren.
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Vi prioriterar organiserad och grov ekonomisk brottslighet

Vi prioriterar organiserad och
grov ekonomisk brottslighet,
punktskattebrott, skattebrott
som grundar sig på
mervärdesskatt inom EU,
penningtvättsbrott samt
ärenden som kan ha anknytning
till terroristfinansiering
Vi riktar våra brottsutredningar
så högt som möjligt i den
kriminella hierarkin

Vi bidrar med vår specialistkompetens i bekämpningen av
den organiserade och grova
ekonomiska brottsligheten

Vi arbetar gränslöst och nyttjar
internationella kanaler och
nätverk optimalt

Vi återför brottsvinster själva
eller i samverkan med andra
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Vi behöver en god förmåga att driva stora mål

Vi har välfungerande metoder,
verktyg, resurssättning och
prioritering av stora mål

Vi har ett aktivt kvalitetsarbete

Vi följer den digitala
utvecklingen och har god
förmåga att analysera stora
mängder information

Vi tar in specialistkompetens
när det behövs

Vi har ett ändamålsenligt
arbetssätt i rättssalen när vi
driver stora mål

Vi har mycket god
kompetens och förmåga att
samverka internationellt
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Vi bör ha ett brottsförebyggande perspektiv i vårt dagliga
arbete

Vårt brottsförebyggande
arbete är kunskapsbaserat

Vårt brottsförebyggande
arbete leder till åtgärder

Vi samverkar med andra
myndigheter och organisationer
för att förebygga ekonomisk
brottslighet

Våra brottsförebyggande
åtgärder är
individbaserade,
riskbaserade eller
allmänpreventiva
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Vi bör vara en specialistmyndighet i framkant med
kompetenta och engagerade medarbetare
Vi har löpande
omvärldsbevakning kring
utvecklingen inom
ekobrottsområdet

Vi är en attraktiv arbetsgivare
och vi arbetar aktivt med att
rekrytera och behålla
kompetenta och engagerade
medarbetare

Vi är en lärande organisation
med kontinuerlig utveckling av
vår specialistkompetens och våra
metoder

Vi har en god arbetsmiljö där
alla bidrar till vår
gemensamma kultur

Vi sprider vår kunskap och våra
goda exempel internt och till
andra

Vi har en långsiktig och uthållig
utveckling av vårt ledarskap
och medarbetarskap

Vi är aktiva i nationella och
internationella nätverk och har
goda kontakter med relevanta
specialister
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Vi behöver effektiva metoder och god förmåga att arbeta i
team

Vi arbetar utifrån enhetliga
metoder som präglas av hög
rättssäkerhet, kvalitet och effektivt
resursnyttjande

Vi har god förmåga att leda och
jobba i team med tydliga roller
och ansvar

Vi utvecklar fortlöpande våra
metoder, arbetssätt och verktyg

Vi drar nytta av ny digital teknik
och arbetar för att höja vår
kvalitet, effektivitet och förmåga
att uppfylla vårt uppdrag

Vi utgår från redan etablerade
metoder, stöd och gjorda
investeringar inom staten

