Strategisk plan 2021–2025

Riksåklagarens förord
Den strategiska planen visar var myndigheten vill vara om fem år – 2025.
Vår vision och vårt syfte beskriver på ett kortfattat sätt vad Åklagarmyndigheten gör
för att bidra till att de kriminalpolitiska målen – att minska brottsligheten och öka
tryggheten i samhället – uppfylls.
Våra mål utgår från det uppdrag vi har fått av riksdag och regering.
När vi ser tillbaka på utvecklingen i samhället och i rättsväsendet kan vi konstatera
att mycket har förändrats de senaste tio åren. It-utvecklingen som har medfört så
mycket positivt har också skapat nya plattformar och verktyg för brottslighet.
Exemplen är många, men den har bland annat möjliggjort sexuella övergrepp över
stora avstånd och omfattande spridning av övergreppsmaterial, men också enkel
tillgång till kommunikation via krypterade tjänster. Brottsligheten har också blivit
alltmer komplex. Avancerade brottsupplägg och brottslighet över nationsgränserna
har blivit vanligare. På senare år har vi också haft särskilda utmaningar med sprängningar och skjutningar i gängmiljö. Allt detta ställer naturligtvis högre krav på oss
som brottsbekämpande myndighet.
Det har skett viktiga satsningar på rättsväsendet i form av utökade resurser och
utvecklade verktyg för att upptäcka, utreda och lagföra brott.
Vi blickar nu fem år framåt i tiden. Åklagarmyndigheten ska se till att
fortsätta bedriva en effektiv och rättssäker åklagarverksamhet. Vi ska
vara en tydlig kraft i rättsväsendet. Under fem år framåt ska vi utveckla
vår förmåga att utreda och lagföra brott och återta brottsvinster. Vi ska
möta förväntningarna från medborgarna. Våra medarbetare ska trivas än
bättre och ha rätt förutsättningar för att kunna utföra våra viktiga arbetsuppgifter. Om fem år ska det vara känt för fler att det står en åklagare
bakom varje anhållen, häktad eller dömd person. Det ska också vara tydligt
vilka resurser som behövs för att vi ska kunna genomföra uppdraget på det
sätt som förväntas av oss.
Strategin ger en tydlig inriktning för styrningen och utvecklingen av
myndigheten. Det är min förhoppning att den kommer att bidra till
att alla medarbetare känner att vi tillsammans strävar mot samma
målbild.

Petra Lundh
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Vår vision
Trygga människor i rättsstaten Sverige.

Vårt syfte
Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott och begränsar
brottsvinster för att upprätthålla rättsstaten och göra Sverige
tryggare.

För att uppnå vår vision och vårt syfte
agerar vi
 Drivande – vi är en tydlig och engagerad aktör.
 Effektivt – vi arbetar snabbt med hög kvalitet och vi
utvecklar ständigt vår kompetens, verksamhet och våra
metoder.
 Rättssäkert och rättstryggt – alla ska kunna lita på vår
kompetens och objektivitet.
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Vårt uppdrag
Riksdagen och regeringen har satt som mål för kriminalpolitiken att brottsligheten ska minska och tryggheten öka. Åklagarmyndigheten ska bidra till den
utvecklingen.
Vårt uppdrag framgår främst av förordning (2015:743) med instruktion för
Åklagarmyndigheten.
Riksåklagaren ska, som högsta åklagare under regeringen, verka för lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.

Vår kärnverksamhet består i att
 se till att personer som begår brott blir föremål för brottsutredning och
lagföring,
 arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
 delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade
brottsligheten och
 bidra till internationellt bistånd och internationell fredsfrämjande
verksamhet.

Vi ska i vår verksamhet
 samverka med andra aktörer i brottsbekämpningen såväl nationellt som
internationellt,
 verka för samordning och effektivitet inom åklagarväsendet,
 arbeta för att förtroendet för åklagarväsendet upprätthålls och
 tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.
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Våra mål 2025
Allmänheten har förtroende för att vi utför vårt uppdrag och
att vi agerar på ett drivande, effektivt, rättssäkert och rättstryggt
sätt
Uppfyllelse av målet innebär särskilt att
 vi har ökat vår förmåga att utreda och lagföra brott, särskilt allvarliga brott,
och att återta brottsvinster,
 medarbetarna har rätt arbetsförutsättningar med särskilt fokus på
åklagaruppgifterna,
 vi upprätthåller lagenlighet och effektivitet,
 vi prövar lagstiftningens ändamålsenlighet i tillämpningen, omsätter ny
lagstiftning i praktiken och tar fram kvalificerat metodstöd och rättsligt stöd
för att utveckla verksamheten,
 vi påverkar rättsutvecklingen för att förbättra brottsbekämpningen,
rättssäkerheten och rättstryggheten och
 förtroendet för vår verksamhet är högt och vi har ett förhållningssätt som
kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet präglad av åklagarrollens
värdegrund om objektivitet och opartiskhet.

Vi har en effektiv brottsbekämpning genom en konstruktiv
samverkan med polisen och andra myndigheter, i Sverige
och internationellt
Uppfyllelse av målet innebär särskilt att
 vi har en väl fungerande samverkan med Polismyndigheten på såväl
operativ som strategisk nivå,
 vi samverkar väl med Sveriges Domstolar och skapar förutsättningar för
effektiva och säkra processer i hela landet,
 vi bidrar konstruktivt till det myndighetsgemensamma arbetet mot grov
och organiserad brottslighet,
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 samarbeten med andra berörda aktörer ökar vår förmåga att lagföra brott
och begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet och
 vi utvecklar och använder fullt ut i hela myndigheten det internationella
samarbetet för att bekämpa brott.

Vi är en modern och attraktiv myndighet där alla medarbetare
utvecklas och uppnår bra resultat genom hög kompetens,
bra arbetsförutsättningar och en god och trygg arbetsmiljö
Uppfyllelse av målet innebär särskilt att
 vi har förutsättningar att kunna utöka och behålla vår mest centrala resurs –
medarbetarna. I dag görs bedömningen att vi 2025 behöver vara ca 1 200
åklagare, 30 revisorer och det antal andra medarbetare som därmed behövs,
 arbetsmiljön är god och medarbetarna upplever sig trygga,
 medarbetarna har den kompetens som krävs och erbjuds kontinuerlig
kompetensutveckling såsom utbildning och möjlighet att prova på olika
tjänster eller uppdrag för att bidra till Åklagarmyndighetens verksamhet
och
 Åklagarmyndighetens chefs- och ledarskap präglas av tillitsbaserad styrning
och ett coachande förhållningssätt.
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Processen för att nå våra mål
Varje år beslutas en verksamhetsplan för myndigheten som beskriver särskilda
aktiviteter och viss löpande verksamhet som vi fokuserar på under året för att nå
våra långsiktiga mål.
Verksamhetsplanerna för de kommande åren utgår från regeringens styrning och
vår strategiska plan samt från omvärldsbevakning, uppföljning av verksamheten
och direktiv från myndighetens ledning. Cheferna för åklagarområdena,
kamrarna, avdelningarna, enheterna och Utvecklingscentrum deltar i
planeringsprocessen.
I planeringsprocessen ska tydliggöras vilka behov som kärnverksamheten har för
att myndighetens mål ska kunna uppnås. De behoven ska vara styrande i
planeringen. Myndigheten ska hämta in och beakta bidrag från våra närmaste
samverkanspartner.
Verksamheten och aktiviteterna i planerna följs upp och analyseras vid särskilda
tidpunkter under året och vid årets slut. Det görs kontinuerliga finansiella
uppföljningar och arbetsmiljöuppföljningar. Resultaten jämförs med målen. När
behov av förändring identifieras ska nödvändiga åtgärder vidtas som en del i
processen för att nå målen.
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Organisation
Åklagarmyndigheten består av fyra åklagarområden, Nationella åklagaravdelningen (NÅA), Särskilda åklagarkammaren, Utvecklingscentrum (UC)
samt Åklagarmyndighetens huvudkontor.
Den operativa åklagarverksamheten bedrivs huvudsakligen vid åklagarkammare
inom respektive område samt vid NÅA och Särskilda åklagarkammaren.
Verksamheten vid UC svarar för främst rättslig tillsyn och kontroll, rättslig
utveckling, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad och information.
Huvudkontoret består av verksledningen, sex avdelningar för myndighetsgemensamt verksamhetsstöd samt ansvar för rättsutveckling och övergripande
tillsynsverksamhet. Vid huvudkontoret finns också internrevisionen samt en
överåklagare som direkt under riksåklagaren handlägger resningsärenden.
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