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Utbildning och kompetensutveckling inom
Ekobrottsmyndigheten
Den här kurskatalogen innehåller Ekobrottsmyndighetens interna planerade utbildningsinsatser för 2020. Det finns fler
kurser och kompetensutvecklingsinsatser tillgängliga, bl a våra öppna e-utbildningar & film (som du kan genomföra direkt i
KompetensPortalen) samt lokala utbildningssatsningar och erfarenhetsseminarier. Det kommer även att tillkomma ett antal
nyproducerade kurser under 2020 vilket kommer publiceras i KompetensPortalens kurskatalog samt på Ekonätet.

Kurserna riktar sig i första hand till personal i den operativa brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten. I
mån av plats kan vi också ta in deltagare från Åklagarmyndigheten och Skatteverket samt från andra, samverkande
myndigheter. I de fall det finns krav på förkunskaper framgår detta av kurspresentationen. Utbildningsfunktionen förbehåller
sig rätten att göra undantag från målgrupp och förkunskapskrav som beskrivs i kurskatalogen. Vid ett flertal av våra
utbildningar kan vi av tekniska skäl i nuläget inte ta emot deltagare som inte kommer åt åklagarväsendets IT-system då vi har
e-utbildningar och självstudier i vår interna portal. I dessa fall framgår detta i kursbeskrivningen.

De olika kursnivåerna är introduktionsutbildning, grundutbildning och specialistutbildning. Våra utbildningar utvecklas
alltmer mot varierat lärande. Där självstudier ingår har du som deltagare möjlighet, tillsammans med din chef, att förlägga
dessa studier när det passar dig och verksamheten.

Anmälan till kurs
För att anmäla dig till en utbildning, fyll i vår anmälningsblankett. På kursanmälan ska det framgå att deltagande i kursen
godkänts av deltagarens närmaste chef. Vi är tacksamma om du fyller i samtliga rader i anmälan (även titel). Anmälan räknas
som bindande när den når Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten avgör vilka personer som ska gå en kurs i de fall anmälningarna överstiger antalet tillgängliga platser.
Vid uttagningen tas hänsyn till om anmälande myndighet gjort en prioriteringsordning av de anmälda. Vid uttagning tas även
hänsyn till att kurserna får en lämplig sammansättning utifrån bl a yrkeskategori, utbildning och erfarenhet.
Du som antagits till en kurs kommer senast sex veckor innan kursstart att få ett antagningsbesked med ytterligare
information via e-post.
Sänd anmälningsblanketten till:
EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Utbildningsfunktionen
Box 22098
104 22 STOCKHOLM
Fax: 08 – 613 40 19

Blanketten kan också skannas och e-postas till:
utbildning@ekobrottsmyndigheten.se

Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen som nås via Ekonätet respektive Rånet.
För åklagare inom Åklagarmyndigheten ska den som är ansvarig för utbildningen på RÅ:s kansli attestera.

Kostnader
I kursavgiften ingår, om inget annat framgår, kostnader för kost (middag ingår ej), eventuell logi samt kurslitteratur. Vid
avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera anmäld deltagares myndighet, kammare eller enhet hela kurskostnaden. Våra
kurser är i huvudsak s.k. dagkurser med övernattning för tillresta utanför Stockholm/Uppsala. Där vi bokat övernattning för
tillresta bekräftar deltagare själva hotellrum med en speciell bokningskod till hotellet och före ett angivet datum.
Informationen erhålls i samband med antagningsbeskedet.
Resor till och från kursorten bekostas och bokas av respektive myndighet om inget annat meddelats.
För deltagare från EBM gäller dock i stället att bokning av resor sker av kursdeltagaren och bekostas av den egna
kammaren/enheten.
Faktura på kurskostnaderna skickas efter kursens påbörjande/avslutande till respektive myndighet.

Det pris för kursen som anges i kurskatalogen är ett ungefärligt pris. EBM:s pris är självkostnadspris. Reservation görs för
höjda kostnader under året.
Har du frågor, kontakta oss per e-post till utbildning@ekobrottsmyndigheten.se
Varmt välkommen på utbildning!
Utbildningsverksamheten vid EBM
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Introduktion i Ekobrott
Syfte
Syftet med kursen är att du som deltar ska få en introduktion i
ämnet ekobrott.

Målgrupp
Nyanställda som inte har tidigare
erfarenhet av att arbeta med
ekobrott eller genomfört någon
av EBM:s grundutbildningar ännu,
tex. HK-medarbetare, BFhandläggare, utredare, spanare,
ekoadministratörer, åklagare m.fl.

Kursmål
Efter kursen ska du ha grundläggande kunskap om ekonomisk brottslighet
Nivå
och om EBM:s brottskatalog.

Introduktion

Innehåll
• Vad är ekobrott?
• Företagsformer
• Hur ekobrott upptäcks och anmäls
• Hur EBM arbetar med olika typer av mål
• EBM:s strategiska inriktning med fokus på prioriterade
brottstyperna; punktskatter, MTIC och penningtvätt

Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 2 timmar
Tid i seminarium: 1 dag
(Tid: 10.00-16.00)
Total studietid: ca 8 timmar
Kursperiod
11 mars
13 oktober

Kursupplägg
Kursen består av en lärarledd dag, tider ca 10.00-16.00 samt självstudier
i form av lägesbilderna att läsa innan seminariedag.
Plats

EBM:s lokal aulan,
Hantverkargatan 15

Kursledare
Kursen leds av en chefsåklagare, en strategisk analytiker samt
en ekorevisor.

Antal deltagare
Max 20 deltagare
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2018
Attesteringsperiod
1-14 december 2018
Pris extern deltagare
EBM-anställd: centrala medel
Endast deltagare från EBM
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GRASS - Grundläggande kurs i allmän straffrätt
och straffprocessrätt
Syfte
Syftet med kursen är att ge ekorevisorer, ekoadministratörer
och övriga specialister som inte tidigare arbetat inom rättsväsendet
grundläggande kunskap i straffrätt och straffprocessrätt.
Kursmål
Efter avslutad kursen ska du:
• Känna till de viktigaste straffteorier som motiverar att
vissa gärningar är belagda med straff
• Ha kunskap om den allmänna straffrättens källor
• Vara införstådd med brottsbegreppets innebörd
• Känna dig hemmastadd i utrednings- och förundersökningsarbetet inom EBM.

Kursupplägg
Kursen är utformad som varierat lärande; den är till största delen
en självstudiekurs med interaktiva utbildningsavsnitt, studiebesök
samt erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.
Utbildningen avslutas med ett halvdagsseminarium.
Innehåll
1. Straffrätt
• Inläsning genom kompendium i straffteorier, straffrättens
källor och straffrättsprinciper
• Interaktiv utbildning i straffrätt

2. Straffprocessrätt
• Interaktiv utbildning straffprocessrätt
• Studiebesök hos Polisen
• Blogg om studiebesöket
• Interaktiv utbildning Rättegångsskolan
• Studiebesök på huvudförhandling
• Blogg om studiebesöket

Målgrupp
Du som inte har tidigare erfarenhet
från arbete inom rättsväsendet, t ex
ekorevisorer, analytiker, civila
utredare, ekoadministratörer och
övriga specialister.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 32 timmar
fördelade över ca 6 veckor
Tid i seminarium: 1 halvdag
(Tid: 10.00-15.00)
Total studietid: ca 37 timmar
Kursperiod
Vt 2020
Start självstudier: 1 februari
Seminarium: 1 april
Ht 2019
Start självstudier: 31augusti
Seminarium: 11 november
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(avslutande halvdagsseminarium)
Antal deltagare
Max 25
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
För eventuella restplatser efter 30
november, kontakta
utbildningsfunktionen.

3. Seminarium, halvdag (kl. 10.00 – 15.30)

Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2018

4. Kunskapstest på hela kursinnehållet (via Kompetensportalen)
Kursledare
Kursen leds av en mycket erfaren åklagare (meddelas i samband
med antagningsbesked).
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Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför
Åklagarväsendet kan av tekniska
skäl inte delta i denna utbildning.

Lean-utbildning
Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanställd och
inte har tidigare erfarenhet av att arbeta med ekobrott eller dig som
ännu inte genomfört en grundutbildning inom EBM.

Syfte
Efter dessa två dagar hoppas vi att du kommer vara full av inspiration
för att kunna förändra och utveckla din vardag så att det blir roligare
och enklarepå jobbet.
Kursupplägg
Se kurskatalogen i KompetensPortalen för kursens upplägg.
Kursledare
Kursen leds av Lean-ansvarig på huvudkontoret samt en extern resurs
i verksamhetsutveckling med gedigen erfarenhet av lean-arbete i både
offentlig och privat sektor.

Målgrupp
Samtliga på EBM
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 2 dagar
Kursperiod
30-31 januari
25-26 november
Plats
EBM:s egna lokaler i Stockholm.
Antal deltagare
Max 30 deltagare
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2018
Attesteringsperiod
1-14 december 2018
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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Företagsekonomisk grundkurs - självstudiekurs
Syfte
Syfte med kursen är att ge en introduktion till ekonomiska begrepp och
redovisning med bl. a hushålls- och företagsekonomi, skattesystemet,
konkursförfarandet och obestånd. Stor vikt läggs vid förståelse för
ekonomiska förhållanden.
Kursmål
Kursmål är att ge dig en medvetenhet och förståelse för vilken roll
ekonomi spelar i de brott som Ekobrottsmyndigheten utreder så att
du i din yrkesroll ser sammanhang och verksamhetsnytta.

Kursupplägg
Kursen är uppbyggd enligt följande, allt görs på egen hand:
1. E-utbildning som introducerar dig till hushålls- och företagsekonomi.
2. Kompendium med fakta och möjlighet till fördjupning,
3. Övningsfrågor att besvara och sammanställa samt ta med till
4. Kunskapstest som görs i Kompetensportalen.

Du blir godkänd på kursen när du genomfört alla delar.

Innehåll
• Ekonomiska begrepp
• Redovisning med bl. a hushålls- och företagsekonomi
• Skattesystemet
• Konkursförfarande och obestånd
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Målgrupp
Du som arbetar i stödfunktion eller
som i övrigt behöver allmän
kunskap om redovisning och
ekonomiska begrepp.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 10 timmar
Anmälan
Registrera dig på kursen via
KompetensPortalen.
Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför
Åklagarväsendet kan av tekniska
skäl inte delta i denna utbildning.

Redovisning
Kunskap i redovisning är nödvändig i all ekobrottsbekämpande
verksamhet. Den här kursen vänder sig både till dig som vill fräscha
upp dina gamla kunskaper och till dig som är nytillkommen medarbetare
inom EBM eller i annan organisation som arbetar med ekobrottsutredningar.
Syfte
Kursen har som syfte att göra redovisning och bokföring begripligt och
att sätta in det i ett sammanhang.

Målgrupp
Du som arbetar med
ekobrottsutredningar.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Inga

Kursmål
Efter avslutad kurs kommer du att:
• känna till varför redovisning behövs
• kunna upprätta löpande bokföring, enklare bokslut
och årsredovisningar
• kunna applicera dessa kunskaper på vanliga bokföringsbrott

Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 4 timmar
fördelade över ca 16 veckor När och
var dessa studier äger rum kommer du
överens om med din chef.
Tid i seminarium: Totalt tre lärarledda
dagar uppdelat på två tillfällen.
Total studietid: ca 80 timmar

Kurstiden är fördelad över ca fyra månader och självstudier varvas med
lärarledda dagar. Totalt är tre dagar lärarledda; två strax efter kursstart
och en avslutande.

Ht 2020
Start självstudier: 31 augusti
Startseminarium: 16-17 september
Slutseminarium: enl. ök. i gruppen

Innehåll
• Redovisningslagstiftning
• Bokföringsteknik
• Företagsbeskattning
• Databokföring
• Introduktion till bokföringsbrott

Antal deltagare
Max 18

Kursupplägg
Denna kurs är en av två förberedande kurser i EBM:s ekoutbildningsprogram. Du måste vara godkänd på denna, eller likvärdig kurs, för att
du ska få gå EBM:s grundläggande ekokurser.

Till hjälp finns en handledare, vanligen en ekorevisor, som står till förfogande med råd och stöd. Under kursens gång ska ett antal inlämningsuppgifter lösas.

Kursperiod
Vt 2020
Start självstudier: 22 januari
Startseminarium: 5-6 februari
Slutseminarium: enl. ök. i gruppen

Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagarna)

Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019

Kursledare
Kursen leds av en mycket erfaren ekorevisor (meddelas i
samband med antagningsbeskedet).
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Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför
Åklagarväsendet kan av tekniska skäl
inte delta i denna utbildning.

Bokföringsbrott
Syfte
Bokföringsbrott är en av tre kurser i ekobrott och har som övergripande syfte att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten.
Kursen syftar också till att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna
i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersökningsarbetet.
Kursupplägg
Kursen är uppbyggd i fem delar; studera – bokföringsbrottets
uppbyggnad och träna - att utreda bokföringsbrott.

Kursen är uppbyggd i fem delar:

1. Mål (deltagare) samt förkunskapstest.

2. Studera med e-utbildningen Bokföringsbrottets uppbyggnad,
instuderingsfrågor i kurslitteratur samt kunskapstest.
3. Träna med e-utbildningen Att utreda bokföringsbrott,
inlämningsuppgift samt kunskapstest.

4. Seminarium med case, efterkunskapstest samt
utvärdering av hela kursen.

5. Uppföljning av personlig lärmål och certifiering
(godkännande)

Krav på dig som kursdeltagare
Denna kurs ställer stora krav på dig som kursdeltagare, speciellt
i självstudierna, som du måste planera, starta och genomföra
på egen hand. Räkna med ca 1 dags självstudier per vecka
under självstudieperioden som är ca sex veckor. Du måste ha
klarat alla självstudier för att kunna delta i seminariet.

För att bli godkänd på kurserna krävs följande:
• Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier inför
seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskapsprov
• Närvaro vid seminariet

Målgrupp
Du som arbetar med utredning av brott.
Du som i din yrkesroll ger styrning eller stöd
åt verksamheten. Kursen riktar sig till dig som
inte tidigare har erfarenhet av att utreda
ekobrott.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Godkänd på EBM:s redovisningskurs eller förvärvat motsvarande
kunskapsnivå på annat håll, och/eller godkänd
på EBM:s kurs i allmän straffrätt och
straffprocessrätt eller förvärvad kunskapsnivå
på annat håll.
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 33 timmar
Tid i seminarium: ½ + 1 + ½ dag.
Tid för självstudier är 33 timmar
Total studietid: ca 51 timmar
Kursperiod
Vt 2020
Start självstudier: 3 februari
Seminarium: 31 mars - 2 april
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagarna)
Antal deltagare
Max 25
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför Åklagarväsendet
kan av tekniska skäl inte delta i denna
utbildning.

Seminariet är förlagt till så kallad dagkurs med övernattning för tillresta
från övriga landet.
Kursledare
Kursen leds av en två erfarna åklagare och en erfaren utredare.
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Skattebrott
Syfte
Skattebrott är en av tre kurser i ekobrott och har som övergripande syfte att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten.
Kursen syftar också till att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna
i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersökningsarbetet.

Kursmål
Målet med kursen är att du ska få en förståelse för hur det svenska
skattesystemet är uppbyggt och hur Skatteverket arbetar. Som ett
nästa steg är målet att du i huvudsak ska förstå hur skattebrottslagen
är uppbyggd. Därefter ska du kunna tillämpa dina kunskaper i grupp.

Målgrupp
Du som arbetar med utredning av brott.
Du som i din yrkesroll ger styrning eller stöd
åt verksamheten. Kursen riktar sig till dig som
inte tidigare har erfarenhet av att utreda
ekobrott.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Godkänd på EBM:s redovisningskurs eller förvärvat motsvarande
kunskapsnivå på annat håll, och/eller godkänd
på EBM:s kurs i allmän straffrätt och
straffprocessrätt eller förvärvad kunskapsnivå
på annat håll.

Kursupplägg
Omfattning/tidsåtgång (preliminärt)
Kursen är uppbyggd i två delar; dels skatter, vårt skattesystem och
hur Skatteverket arbetar, dels skattebrottslagen och hur den är upp- Tid för självstudier: ca 8-12 timmar/vecka
fördelat över ca 5 veckor. När och var dessa
byggd.
Krav på dig som kursdeltagare
Denna kurs ställer stora krav på dig som kursdeltagare, speciellt
i självstudierna, som du måste planera, starta och genomföra
på egen hand. Räkna med ca 8-12 timmars självstudier per vecka
under självstudieperioden som är ca fem veckor. Du måste ha
klarat alla självstudier för att kunna delta i seminariet.

För att bli godkänd på kurserna krävs följande:
• Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier inför
seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskapsprov
• Närvaro vid seminariet

Seminariet är förlagt till sk dagkurs med övernattning för tillresta
från övriga landet.
Kursledare
Kursen leds av en erfaren åklagare, och en erfaren utredare.
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studier äger rum kommer du överens om med
din chef.
Tid i seminarium: 4 dagar
Total studietid: ca 72 timmar
Kursperiod
HT 2020
Start självstudier: 21 september
Seminarium: 10-13 november
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagarna)
Antal deltagare
Max 25
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför Åklagarväsendet
kan av tekniska skäl inte delta i denna
utbildning.

Brotten i näringsverksamhet
Syfte och mål
Detta är en av tre kurser i ekobrott och har som övergripande
syfte att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som
används för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Kursen syftar till att ge dig en bra kunskapsbas kring förmögenhetsbrott, brott mot borgenärer samt penninghäleribrott. Kursen har
även som syfte att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna i
utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersökningsarbetet.
Det huvudsakliga målet är att du ska kunna tillämpa utredningsmetodik i din yrkesroll på ett korrekt sätt.
Krav på dig som kursdeltagare
Den här kursen ställer stora krav på dig som kursdeltagare,
speciellt i självstudierna, som du måste planera, starta och
genomföra på egen hand. Räkna med ca 8-12 timmars självstudier per vecka under självstudieperioden som är ca fem
veckor. Du måste ha klarat alla självstudier för att kunna delta
i seminariet.

För att bli godkänd på kursen krävs följande:
•

•

Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier
inför seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter
och kunskapsprov.
Närvaro vid seminariet.

Seminariet är förlagt till sk dagkurs med övernattning för
tillresta från övriga landet.

Kursledare
Kursen leds av en erfaren åklagare, och en erfaren utredande polis
(meddelas i samband med antagningsbeskedet).

Målgrupp
Du som arbetar med utredning av brott.
Du som i din yrkesroll ger styrning eller stöd
åt verksamheten. Kursen riktar sig till dig som
inte tidigare har erfarenhet av att utreda
övriga brott i näringsverksamhet.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Godkänd på EBM:s redovisningskurs eller förvärvat motsvarande
kunskapsnivå på annat håll, och/eller godkänd
på EBM:s kurs i allmän straffrätt och
straffprocessrätt eller förvärvad kunskapsnivå
på annat håll.
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 8-12 timmar/vecka
fördelat över ca 5 veckor. När och var dessa
studier äger rum kommer du överens om med
din chef.
Utredare 35 timmar
Åklagare 39 timmar
Seminarietid: 27 timmar
Total tid: 62/67 timmar
Kursperiod
Vt 2020
Start självstudier: 31 januari
Seminarium: 21-24 april
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagarna)
Antal deltagare
Max 25
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
För ev restplats, kontakta
utbildningsfunktionen.
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Pris extern deltagare
Externa deltagare utanför Åklagarväsendet
kan av tekniska skäl inte delta i denna
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Målgrupp
HTM-administratörer
Nivå
Grund/fortsättningsutbildning

HTM för administratörer
- grund och fortsättning

Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för självstudier/förberedelser
kan tillkomma

Syfte
Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få en god kännedom Kursperiod
om HTM-processen. Både i de vardagliga arbetsuppgifterna för en
Datum kommer under hösten 2019,
håll utkik i KompetensPortalens
HTM-administratör samt som stöd till åklagarna.
kurskatalog.

Kursupplägg
Denna kurs finns i två varianter, en grundutbildning för dig som inte
arbetat som HTM-administratör tidigare men som ska göra det
framöver samt en fortsättningsutbildning för dig som arbetat en
tid med HTM-ärenden och är i behov av att uppdatera och fördjupa
dina kunskaper.
Kursledare
Kursen leds av en erfaren polis samt en erfaren ekoadministratör

Juridisk telefonengelska

Plats
EBM:s egna lokaler
Antal deltagare
Max 12
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
Pris externa deltagare
Endast deltagare från EBM

Målgrupp
Ekoadministratörer och
beslagshandläggare

Syfte
Syftet med kursen är att du ska känna dig trygg i din roll när du
besvarar telefonsamtal eller ringer samtal på engelska. Ett bra
bemötande i telefon ger ökad respekt och goodwill. Du blir mer
effektiv och den som ringer får sina frågor besvarade eller
vidareförmedlas snabbare till rätt person.

Kursupplägg
Kursen omfattar två timmar lärarledd undervisning. Under kursen
får du ett kursmaterial i form av ett kompendium.

Innehåll
För innehåll på respektive kurs, se kurskatalogen i KompetensPortalen.
Kursledare
Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s egna
lokaler och utbildar.

Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Kunskapsnivå motsvarande
gymnasieengelska
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 2 timmar
Kursperiod
Denna kurs är öppen för
intresseanmälan. När kurstillfälle bokas
in blir du kontaktad av
utbildningsverksamheten.
Plats
EBM:s egna lokaler
Antal deltagare
7-9 personer
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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Framgångsrika team
Det här är kursen för din som vill utveckla dig som leder team – som
förundersökningsledare, samordnare eller teamledare.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla särskild kompetens i att leda team, att
möjliggöra för teamet att arbeta effektivt och hitta de bästa vägarna
fram samt att skapa förutsättningar för att teamet ska nå goda resultat
och ha arbetsglädje.
Lärandemål
Efter kursen ska du som deltagare
• Känna till de viktigaste faktorerna för framgångsrika team,
för ledarskap och för projektledning i allmänhet

•
•

Förstå kopplingen mellan det egna ledarskapet och gruppens
framgång

Ha identifierat ett antal personliga nycklar som just du som
deltagare vill tillämpa tillsammans med dina kollegor/ditt team

Kursupplägg
Kursen består av fyra lärarledda dagar uppdelade på två tillfällen.
Seminarierna består dels av faktadelar, dels av diskussionsämnen och
uppgifter som du löser enskilt och i grupp. Mellan seminarierna tränar
du, reflekterar och sammanfattar dina slutsatser inför nästa träff.
Kursledare
Kursen leds av en kommissarie tillsammans med en extern utbildare
med många års erfarenhet av arbete med grupputveckling och
organisationsutveckling.
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Målgrupp
Du som leder och samordnar
utrednings- och arbetsgrupper i
ekobrottsutredningar och i dagligt
arbete.
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Du leder grupper i ditt arbete,
t ex fu-ledare, teamledare eller är
samordnare i en arbetsgrupp,
Omfattning/tidsåtgång
Tid för självstudier: ca 4 timmar
Tid i seminarium 2+2 dagar
Total studietid: 20 timmar
Kursperiod
Vt 2020 fullbokad
17-18 mars samt 7-8 maj
Ht 2020
1-2 okt samt 14-15 okt
Plats
EBM:s egna lokaler i Stockholm.
Antal deltagare
Max 14 deltagare
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1-14 december 2019
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM

Hemliga tvångsmedel
Syfte
Syftet med kursen är att du ska känna till när du kan använda hemliga
tvångsmedel, vilka lagrum och verktyg som finns samt vem du ska
kontakta för att veta mer när du vill använda hemliga tvångsmedel i
en utredning.
Innehåll
Du ska bli väl förtrogen med såväl de juridiska övervägandena
som den praktiska hanteringen av de hemliga tvångsmedlen. Kursen
spänner över hela tidsintervallet från KUT/spaning till domstolsförhandlingen. Under kursen kommer bl a följande frågor att beröras:

•
•
•
•
•
•

Målgrupp
Åklagare, poliser, utredare, analytiker
och ekorevisorer, varav minst 8 bör
vara åklagare för att kursen ska
genomföras.
Vi rekommenderar att du går kursen
om det gått mer än 5 år sedan du gick
den senast eller om du gått den för
kortare tid sedan men inte praktiserat
hemliga tvångsmedel i ditt arbete.
Nivå

Specialistutbildning
relevanta lagrum och juridiska överväganden
underrättelseskyldighet och partsinsyn
Förkunskaper
straffvärdesventilen
Genomgått minst en av
praktisk hantering
Ekobrottsmyndighetens grundkurser.
presentation av materialet i förundersökningsprotokoll/domstol
Omfattning/tidsåtgång
vissa sekretessfrågor

Kursledare
Kursen leds av en erfaren polis och en lika erfaren åklagare
(meddelas i samband med antagningsbesked).

Observera att detta är en kurs på internat och att du förbinder
dig att vara kvar hela kurstiden.

Tid för självstudier: ca 4 timmar
Tid i seminarium: 4 dagar
Total studietid: ca 36 timmar
Kursperiod
VT 2020
10-13 mars
HT 2020
8-11 september

Plats
Meddelas i samband med
antagningsbeskedet
Antal deltagare
Max 25 varav minst 8 åklagare
Anmälningsperiod
1 oktober – 16 november 2019
Attesteringsperiod
17 november – 30 november 2019
Pris extern deltagare
12 500 kr

13

24:8 förhör
Syfte
Syftet med kursen är att du som civilanställd på EBM ska kunna
genomföra anhållandeförhör, så kallade 24:8 förhör, samt delge
information om förenklad delgivning som får rättsverkan i allmän
domstol.

Kursmål
Efter kursen ska du som deltagare
• Känna till och kunna tillämpa aktuella paragrafer i
rättegångsbalken, förundersökningskungörelsen och
delgivningslagen
• Kunna tillämpa handhavandet i DurTvå gällande tvångsåtgärder,
förhör och åklagarbeslut
• Känna till och kunna tillämpa relevanta säkerhetsåtgärder i
given situation
Kursledare
Kursen leds av en erfaren förhörsledare samt en åklagare

Målgrupp
Civila utredare
Nivå
Specialistutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för självstudier/förberedelser
kan tillkomma

Kursperiod
Denna kurs är öppen för
intresseanmälan. När kurstillfälle bokas
in blir du kontaktad av
utbildningsverksamheten.
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagen)
Antal deltagare
Max 18
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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Modern processföring
Denna utbildning administreras av Åklagarmyndigheten.

Syfte
Syftet med utbildningen är att inspirera åklagaren att bli en professionell
aktör i rättssalen som behärskar modern presentationsteknik t. ex. att visa
skriftlig bevisning på storbildsskärm. Vidare visas på sätt att arbeta
papperslöst under hela processen, från inkommen anmälan till
lagakraftvunnen dom.
Innehåll
Kursen inriktar sig på hur man som åklagare kan använda sin bärbara
dator i rättssalen och bl. a. åstadkomma pedagogiska och effektiva
sakframställningar med hjälp av modern presentationsteknik utan att
eftersätta kravet på rättssäkerhet. Kursen består av många praktiska
övningar såväl enskild som i grupp. Det finns inget krav på särskild
datakunskap hos kursdeltagarna men kursen förutsätter att det finns
ett intresse hos deltagaren att använda modern presentationsteknik
och de fördelar som mobiliteten ger.

Bland annat följande ämnen kommer att behandlas under utbildningen:
• Utbildning och träning i hur man under förundersökningsmaterialet elektroniskt.
•

•
•
•

Utbildning och träning i hur man under rättegång kan använda sig
av modern presentationsteknik för att presentera målet och den
skriftliga bevisningen.
Presentationstips med anknytning till praktisk retorik och
pedagogik.

Eget arbete med ett ärende som kursdeltagaren tar med sig
till kursen

Genomgång av inspirationsexempel hur modern presentationsteknik kan användas i rätten.

Förutom Adobe Acrobat Standard kommer utbildning ske på presentationsprogrammet Microsoft PowerPoint. Även om utbildningen inte inriktar sig
på Cåbra kan funktioner i Cåbra komma att beröras under kursen.

Kursledare
Kursen leds av två kammaråklagare från Åklagarmyndigheten.
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Målgrupp
Utbildningen riktar sig till specialistoch kammaråklagare som har
intresse för och vill arbeta
elektroniskt samt använda sig av
modern presentationsteknik i
rättssalen.
Nivå
Specialistutbildning
Förkunskaper
Målgrupp är åklagare som har
medelgod datavana då
kursmomenten inte är helt
grundläggande och inte heller för den
avancerade användaren.
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 3 heldagar
Kursperiod 2020
Ännu ej fastställt
Plats
Ännu ej fastställt
Öppen för anmälan
Ännu ej fastställt
Pris extern deltagare
Endast deltagare från ÅM och EBM.

Återförande av brottsutbyte
Syfte
Denna kurs syftar till att ge dig som deltagare kunskaper om och verktyg
för återförande av brottsutbyte.
Lärandemål
Efter kursen ska du:
• Känna till hur man kan spåra, säkra och angripa tillgångar som
härrör från brott eller brottslig verksamhet

•

•

•

Känna till hur man kan hantera brottsutbyte utomlands

Känna till något om andra myndigheters, såsom bl a Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens, rättsliga verktyg för
att säkra och angripa tillgångar

Beroende på yrkesroll – kunna göra en finansiell utredning
och spåra tillgångar både i Sverige och utomlands, kunna säkra
tillgångar både nationellt och internationellt samt kunna säkra
brottsvinster genom yrkanden om bl a förverkande och s.k.
utvidgat förverkande.

Målgrupp
Åklagare, utredare, ekorevisorer,
analytiker och andra som i sitt
utredningsarbete har behov av
kunskapen.
Nivå
Specialistutbildning
Förkunskaper
Brottsutbyteshandboken samt någon av
Ekobrottsmyndighetens grundkurser
Bokföringsbrott, Skattebrott eller Brotten
i näringsverksamhet.
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för självstudier/förberedelser kan
tillkomma
Kursperiod
26-27 augusti
Plats
EBM:s egna lokaler

Antal deltagare
Innehåll
Max 25, minst 20 – varav minst 6 åklagare
Under kursen behandlas bland annat relevanta lagar och styrdokument.
Vidare kommer du lära dig hur du kan samverka med andra myndigheter Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
samt använda dig av ARO/CARIN.

Förberedande studier
För att bekanta dig med brottsutbytesfrågor kommer du att få
förbereda dig genom självstudier. Du behöver ha tagit del av
Brottsutbyteshandboken så att du under kursen är väl förtrogen
med denna och relevant regelverk så som reglerna om förverkande
i bl.a. 36 kap. 1 § brottsbalken och s.k. utvidgat förverkande i
36 kap. 1 b §
Kursledare
Kursen leds av en erfaren kammaråklagare
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För eventuella restplatser efter 30
november, kontakta
utbildningsfunktionen.
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019

Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM

Internationellt samarbete i utredningsarbetet
Kursmål
Efter kursen kommer du som deltagare att
• Känna till vilka relevanta aktörer och ramverk som finns för
internationellt samarbete inom utredningsverksamheten,

•

Kunna tillämpa de vanligaste kanalerna som används vid
internationellt utredningsarbete

Innehåll
Under kursen behandlas bl. a. relevanta aktörer och ramverk avseende
internationellt utredningsarbete såsom Europol, Interpol och det
Nordiska polissamarbetet och dess sambandspersonal.
Även grunder och förutsättningar för olika samarbetsverktyg kommer
att gås igenom.

Vidare kommer du lära dig kontaktvägar och organisation för det
internationella samarbetet inom Sverige och hur du kontaktar och använder
ovan nämnda ramverk och verktyg.
Under kursen ges även en översiktlig genomgång av fu-ledarnas ramverk,
verktyg och kontaktvägar.
Kursledare
Kursen leds av en kriminalinspektör med inriktning på internationellt
samarbete.

Målgrupp
Kursen är primärt för utredare. Även
annan personal inom
utredningsverksamheten som kommer i
kontakt med internationellt samarbete i
sin tjänst kan anmäla sig till kursen.
Nivå
Specialistutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för självstudier/förberedelser kan
tillkomma
Kursperiod
Vt: 25 mars
Ht: 14 oktober
Plats
Stockholms Polishus i Kronoberg,
Stockholm
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
Antal deltagare
Max 22
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2018
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2018
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer
Allmänt
Under träffen kommer aktuella frågor för Ekoadministratörer att tas
upp. Innehållet i seminariet är under omarbetning för att matcha
gruppens behov.

Seminariet genomförs för samtliga ekoadministratörer under två
dagar för att uppnå största möjliga erfarenhetsutbyte.

Kursledare
Seminariet leds av en erfaren ekoadministratör och planeras i
samråd med myndighetens Samverkansforum för ekoadministratörer.

Frågor om kursen besvaras av utbildningsadministrationen,
utbildning@ekobrottsmyndigheten.se.

Målgrupp
Du som arbetar som
ekoadministratörer eller motsvarande i annan ekobrottsbekämpande verksamhet. Även du som
arbetar som beslagshand-läggare är
välkommen att delta.
Nivå
Erfarenhetsutbyte
Förkunskaper
Administratörer som arbetar
på myndigheter som i huvudsak
arbetar med ekonomisk
brottslighet.
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 2 heldagar
Viss tid för självstudier/förberedelser
kan tillkomma
Kursperiod
9-10 september 2020
Plats
Extern lokal i Stockholmsområdet,
exakt plats meddelas i samband med
antagningsbeskedet.
Antal deltagare
Samtliga ekoadministratörer
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
För eventuella restplatser efter 30
november, kontakta
utbildningsfunktionen.
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Pris extern deltagare
3000 kr
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Erfarenhetsseminarium för ekorevisorer och civila
utredare med inriktning revision
Allmänt
Seminariet, som utgår från ett ekorevisorsperspektiv på
Ekobrottsmyndigheten, fokuserar på de tre ämnesområdena redovisning,
revision och obestånd. Regelverket som vi använder står under
ständig förändring vilket innebär att målet för seminariet är att ge
ny information och djupare kunskaper inom ämnesområdena.

Målgrupp
Ekorevisorer och civila utredare med
inriktning revision
Nivå
Erfarenhetsutbyte

Seminariet kan närmast ses som ett minikrav för att vidmakthålla
kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för revisorerna.

Förkunskaper
Erfarenhet av att arbeta med utredningar
av ekonomisk brottslighet.

Förberedelser inför seminariet
Eventuellt kommer vi att skicka ut förberedande material så att vi
snabbare kommer in på de intressantaste ämnena.

Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 2 heldagar
Viss tid för självstudier/förberedelser kan
tillkomma.

Seminarieledare
Seminariet leds av en erfaren ekorevisor

Kursperiod
11-12 maj 2020
Plats
Extern lokal i Stockholmsområdet, exakt
plats meddelas i samband med
antagningsbeskedet
Antal deltagare
Max 50
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
För eventuella restplatser efter 30
november, kontakta
utbildningsfunktionen.
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Anmälan
Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via
Kompetensportalen
Anmälningsblankett för externa deltagare
finns på EBM:s hemsida
Pris extern deltagare
3 000 kr
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Officeutbildningar:
Excel och PowerPoint grund
Kursupplägg
Respektive kurs (Excel eller Powerpoint) är lärarledd.
Du tar själv med dig en laddad, bärbar dator där du lagt in
utbildningsmaterial som används i kursen. Materialet får du
tillgång till i samband med att du får bekräftelse till kursen.
Efter kursen får du tillgång till motsvarande webbaserad kurs.
Den kan du använda som repetition och som arbetsverktyg i ditt
dagliga arbete.
Innehåll
För innehåll på respektive kurs, se kurskatalogen i KompetensPortalen.

Kursledare
Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s egna
lokaler och utbildar.

Målgrupp
Du som är självlärd i Excel eller
PowerPoint och behöver en snabb
genomgång av grunderna
Nivå
Grundutbildning
Förkunskaper
Du bör ha viss datavana och arbetat lite i
Excel/PowerPoint tidigare
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för förberedelser/nedladdning av
material kan tillkomma
Kursperiod
Denna kurs är öppen för intresseanmälan.
När kurstillfälle bokas in blir du kontaktad
av utbildningsverksamheten.
Plats
EBM:s egna lokaler
Antal deltagare
Max 14
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
Övrigt
Lunch ingår ej.
Pris extern deltagare
1 000 kr
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Analysera stora datamängder i Excel
Kursmål
Efter kursen kommer du att kunna använda Excel för att se trender i en
stor datamängd och för att söka samband mellan flera datamängder.

Du kommer även få kunskaper i hur du skapar prognoser, testar dem mot
verkligt utfall och analyserar tillförlitligheten.
Du får lära dig att importera data och rensa filter. Stort fokus ligger på
hur man använder pivottabeller för att vrida och vända på information.
Med hjälp av en pivottabell kan du strukturera sammanställningen
på flera olika sätt.
Innehåll
För innehåll, se kurskatalogen i KompetensPortalen.
Kursledare
Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s egna
lokaler och utbildar.

Målgrupp
Utredare, ekorevisorer, analytiker
Nivå
Specialistutbildning
Förkunskaper
Excel grundkurs/motsvarande kunskap
samt lång erfarenhet av att arbeta med
Excel som arbetsverktyg
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Viss tid för förberedelser/nedladdning av
material kan tillkomma
Kursperiod
14 maj 2020
Plats
EBM:s egna lokaler i Stockholm
Antal deltagare
Max 12
Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
För eventuella restplatser efter 30
november, kontakta
utbildningsfunktionen.
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Anmälan
Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via
Kompetensportalen
Anmälningsblankett för externa deltagare
finns på EBM:s hemsida
Övrigt
Lunch ingår ej.
Pris extern deltagare
1 000 kr
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Offentlighet och sekretess – lärarledd chefsutbildning
Syfte
Syftet med kursen är att stärka chefer i sitt arbete med att hantera
frågor inom offentlighet och sekretess.

Kursmål
Efter kursen ska du som deltagare
• Känna till och förstår de grundläggande bestämmelserna
inom området
• Förstå och känna sig trygg vid sekretessprövningar
• Förstå de olika stegen som krävs vid en sekretessprövning
• Kunna hantera frågor om partsinsyn
• Ge råd i de sekretessfrågor som uppkommer på kammaren
• Hantera journalisters, myndigheters och andra förfrågningar

Målgrupp
Kammarchefer, vice kammarchefer och
åklagare
Nivå
Chefsutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Kursperiod
Denna kurs är öppen för
intresseanmälan. När kurstillfälle bokas
in blir du kontaktad av
utbildningsverksamheten.
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagen)

Innehåll
• Viktiga definitioner och begrepp
Antal deltagare
• Sekretess mellan myndigheter
Max 18
• Meddelarfrihet
• Vad som händer sekretessmässigt under en brottsutredning
Anmälan
och efter åtal
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.
• Primär och sekundär sekretess
• Medbedömningen och rakt/omvänt skaderekvisit
Övrigt
• Prövning gentemot flera sekretessbestämmelser i OSL med olika
Lunch ingår ej
menrekvisit
• Partsinsynsfrågor
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
• ”Maskning” och utlämnande med förbehåll
• Hur yttrande/internremisser och kommunikation mellan olika
enheter bedöms
• Hantering av media
• Hantering av e-post och e-postloggar
• Personalförfrågningar
• Medias begäran att ta del av bild- och ljudfiler från förundersökningen
• Mallar för beslut
• Erfarenhetsutbyte
Kursupplägg
Kursen består av föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursledare
Kursen leds av en verksjurist samt en kammaråklagare
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Arbetsrätt – lärarledd chefsutbildning
Syfte
Syftet med kursen är att stärka chefer i sin arbetsrättsliga kompetens
för att kunna agera rättssäkert i sin roll som arbetsgivare samt ges
förutsättningar för att kunna implementera Ekobrottsmyndighetens
arbetsgivarpolitik i det dagliga arbetet.

Kursmål
Efter kursen ska du som deltagare
• Känna till och förstår de grundläggande delarna i arbetsrätten
och utifrån det veta när du behöver agera
• Förstå och känna dig trygg i EBM:s arbetsgivarpolitik och
arbetsgivarrollen
• Kunna tillämpa och utveckla vår arbetsgivarpolitik så att den
stödjer och bidrar till en effektiv verksamhet
Innehåll
• Att anställa
• Arbetsskyldighet
• Tjänsteansvaret
• Anställningsupphörande
• Förtroendearbetstid
• Den statliga arbetsgivarpolitiken
• EBM:s arbetsgivarpolitik

Målgrupp
Chefer
Nivå
Chefsutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 2 heldagar
Kursperiod
Denna kurs är öppen för
intresseanmälan. När kurstillfälle bokas
in blir du kontaktad av
utbildningsverksamheten.
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagen)
Antal deltagare
Max 20
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.

Kursupplägg
Kursen består av föreläsningar och gruppdiskussioner
Kursledare
Kursen leds av en personalspecialist

Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Övrigt
Lunch ingår ej
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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Arbetsmiljö och rehabilitering – lärarledd
chefsutbildning
Syfte
Den här utbildningen syftar till att ge inspiration och grundläggande
kunskaper om arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöfrågor som kan
omsättas i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Syftet är att stödja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och ge
verktyg, kunskap och förståelse så att chefer och skyddsombud
kan agera tryggt. Här läggs även grunden för god samverkan.
Utbildningen behandlar även rehabilitering och det ansvar som
alla inblandade parter har under processen.

Fokus under dagen ligger på Ekobrottsmyndighetens systematiska
arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskriften
Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4, samt Ekobrottsmyndighetens riktlinjer för rehabilitering.
Innehåll
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
• Riskbedömningar och handlingsplaner
• Organisatorisk och social arbetsmiljö

Målgrupp
Chefer och skyddsombud
Nivå
Chefsutbildning
Förkunskaper
Inga
Omfattning/tidsåtgång
Tid i seminarium: 1 heldag
Kursperiod
Denna kurs är öppen för
intresseanmälan. När kurstillfälle bokas
in blir du kontaktad av
utbildningsverksamheten.
Plats
Egna lokaler i Stockholm
(seminariedagen)
Antal deltagare
Max 20
Anmälan
Anmäl för intresse via kurskatalogen i
KompetensPortalen.

Kursupplägg
Kursen består av föreläsningar och gruppdiskussioner
Kursledare
Kursen leds av en personalspecialist

Anmälningsperiod
1 oktober – 30 november 2019
Attesteringsperiod
1 december – 14 december 2019
Övrigt
Lunch ingår ej
Pris extern deltagare
Endast deltagare från EBM
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E-utbildningar och film
Här är en lista med alla våra e-utbildningar och filmer. Se om du hittar något för dig!
Namn

Tidsåtgång

Från

Bolagsverket

1 timma

BV

Bedrägeri

1,5 timmar

EBM

Grundutb

24 timmar

SKV

Specialist

10 timmar

SKV

Specialist

Bokföringsbrott

5-6 timmar

EBM

Grundutb

Borgenären

8-16 timmar

SKV

Grundutb

Cåbra övningsmiljö

Ej känd

Grundutb

Dataskyddsreformen
med bl a GDPR

30 + 30 minter

Grundutb

E-utbildning och 6 filmer

Dokumentationsteknik revisionsstöd

ÅM
EBM
och
ÅM

Film i flera avsnitt om företagsformer
Informationsfilm och presentation av
Bolagsverket.
Delmoment i grundkursen Brotten i
näringsverksamhet.
Observera att seminarium inte finns
med.
Går igenom civil- och skatterättsliga
regler som gäller särskilt för
handelsbolag.
Består av två e-utbildningar.
Delmoment i grundkursen
Bokföringsbrott.
Ger en orientering i de borgenärsuppgifter som finns på Skatteverket
samt Kronofogdens roll inom
verkställighetsområdet.
Länk till Rånet hos ÅM

Ca 30 minuter

EBM

Grundutb

Ekonomi

4 timmar

EBM

Grundutb

Förhörsteknik
Förskingring och
trolöshet mot huvudman

45 minuter

EBM

Grundutb

30 minuter

EBM

Grundutb

Grundläggande juridik 1
- straffrätt

30 minuter

EBM

Grundutb

Grundläggande juridik 2 straffprocessrätt

30 minuter

EBM

Grundutb

Internationellt bolag översikt

4-6 timmar

SKV

Specialist

Internationellt VAT –
Fraud (English)

Okänt (under
utvärdering)

SKV

Specialist

1,5 timmar

EBM

Grundutb

20 timmar

ÅM

Grundutb

2-3 timmar

NCK

Grundutb

Associationsrätt

Beskattning av
aktiebolag
Beskattning av
handelsbolag och fysiska
delägare

Konkursförvaltarens
arbete
Microsoft Office 2013
Mäns våld mot kvinnor

1,5 timmar

EBM

Nivå

Grundutb
Introutb
Grundutb
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Kommentarer

Delmoment i grundkursen
Bokföringsbrott.
Består av två e-utbildningar. De ingår
som delar i vår Redovisningskurs.
En del i grundkursen Bokföringsbrott.
Delmoment i grundkursen Brotten i
näringsverksamhet.
Delmoment i vår förberedande kurs
GRASS, Grundläggande straffrätt och
straffprocessrätt.
Delmoment i vår förberedande kurs
GRASS, Grundläggande straffrätt och
straffprocessrätt.
Klargör sambandet mellan intern
rätt, skatteavtal och EU-skatterätt.
The course is based on Council
Regulation (EU) 904/2010 and its
Comission implementing Regulation
(EU) 79/2010.
Film i flera avsnitt om
konkursförvaltarens arbete.
Kurserna är på engelska.
Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) har lanserat en grundläggande
webbkurs om mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer. Syftet är

Offentlighet och
sekretess

Ej känt

ÅM

Grundutb

Presentationsteknik

2 timmar

SKV

Grundutb

Redovisningsnormer

20 minuter

EBM

Grundutb

Sambandet redovisning
och beskattning

8 timmar

SKV

Specialist

Skatteinbetalning översikt

4 timmar

SKV

Grundutb

Skattekonto - så fungerar
systemet

1 timma

SKV

Specialist

Skypemöten och
utbildning via Skype

30 minuter

ÅM

Grundutb

Tvångsmedelsövningar

Ej känt

ÅM

Grundutb
och
specialist

Våra skatter

14 timmar

SKV

Grundutb

Återförande av
brottsutbyte

1 timma

EBM

Grundutb

Kapital - allmänt

1 timma

SKV

Grundutb

att synliggöra våld som ett uttryck för
ojämlika maktförhållanden mellan
män och kvinnor. För jouråklagare.
Med övningar som tar upp olika
situationer på en åklagarkammare.
Består av fem delar, varav två filmer
som fungerar i webbläsaren Mozilla
Firefox
Delmoment i grundkursen
Bokföringsbrott.
Sambandet mellan redovisning och
beskattning, skatteupplägg samt
internprissättning.
Kursen kräver förkunskap. Du ska ha
gjort e-utbildningarna "Våra skatter"
samt "Skattekonto - så fungerar
systemet".
Målet med utbildningen är att du ska
vara väl orienterad i hur skattekontot
fungerar
Materialet ligger dels i sex korta
filmer, dels som lathundar i
PowerPoint som du kan använda steg
för steg i del olika momenten när du
behöver dem.
Denna e-utbildning består av 75
frågor, uppdelade på tre olika
svårighetsnivåer.
Ger en översiktlig förståelse för
beskattning.
En grund för att komma igång med
arbetssätten avseende brottsutbyte
som används av
Ekobrottsmyndigheten vid utredning.
Ger en översiktlig förståelse för hur
inkomstslaget kapital är uppbyggt.

I kurskatalogen är samtliga e-utbildningar och filmer märkta ”Online”.
För e-utbildningar använder vi denna bild:
Utbildningsfunktionen vid Ekobrottsmyndigheten har i samband med moderniseringen av myndighetens
grundutbildningar producerat ett antal interaktiva utbildningar, sk e-utbildningar, som delar i den ordinarie
kursverksamheten. Dessa utbildningar finns tillgängliga för alla i KompetensPortalen. Självregistrering ger
åtkomst under menyn ”Mina kurser”.
Utbildningsfunktionen har även sedan flera år ett samarbete med bl a Åklagarmyndigheten och med
Skatteverket.
Från Åklagarmyndigheten har vi t ex Övningsmiljön i Cåbra tillgänlig, samt e-utbildningen Offentighet och
sekretess. I KompetensPortalens kurskatalog går det att välja Åklagarmyndigheten. I den katalogen finns
exempelvis Bevissäkring i IT-miljö (tidsåtgång ca 2,5 timmar).
Skatteverkets e-utbildningar har både våra ekorevisorer och våra civila utredare gjort en inventering av,
vilket mynnat ut i att vi nu har ett tiotal e-utbildningar från Skatteverket i vår KompetensPortal.
Film är märkt med symbolen:
. Filmerna är uppdelade i lagom stora film-sekvenser som du kan
välja mellan (det finns dock en rekommenderad ordningsföljd). OBS! Att du använder angivet lösenord när
du ser filmerna i nytt fönster. Filmerna visas via Vimeo. När du loggat in på Vimeo, Klicka en gång på "play",
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sedan på "paus" och vänta några minuter så att filmen hinner laddas upp. I annat fall kan filmen lagga (haka
upp sig).
Våra e-utbildningar och filmer ersätter inte de längre kurserna i kurskatalogen utan fungerar som ett
komplement medan du väntar på att gå kursen eller när du vill repetera det du redan har lärt dig.
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