Tre goda skäl att jobba på
Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialistmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet med särskild kompetens för
analys och utredning. Här är tre goda skäl att arbeta hos oss:

1. EBM satsar på nöjda medarbetare i
ständig utveckling
Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för
att uppnå goda verksamhetsresultat. EBM arbetar intensivt och
strategiskt med att höja medarbetarnas kompetens och erbjuder
därför ett varierat utbildningsprogram. En gedigen grundutbildning kompletteras med spetsutbildningar utifrån den enskildes
behov. Under senare år har ett omfattande och systematiskt utvecklingsarbete genomförts. Myndigheten har på ett strategiskt
sätt styrt verksamheten mot förnyelse av invanda arbetssätt och
premierat innovativa lösningar. Medarbetarenkäter visar på en kultur
och ett arbetssätt som uppmuntrar ansvar för att utveckla myndigheten och sin egen arbetssituation. Nio av tio medarbetare upplever
arbetsglädje och trivs.

2. EBM är en ung myndighet med ett
modernt arbetssätt
Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika
kompetenser för att utredas framgångsrikt. På EBM arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter biträder med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och
hemliga tvångsmedel. Ekoadministratörer och övrig administrativ

personal svarar för operativ och administrativ service. Centralt
arbetar specialister av skilda slag med ledning och styrning
av myndigheten. Olika yrkeskategorier under samma tak ger
förutsättningar för en minutoperativ och dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan
i EBM-modellen. Varje år handläggs omkring 5 000 ärenden
och 40 000 brottsmisstankar. En särskild enhet tar hand om de
enklare målen medan ekobrottskamrarna hanterar mer svårutredd brottslighet. Det frigör resurser till att bekämpa den
allvarligaste brottsligheten.

3. EBM har ett meningsfullt och
samhällsviktigt uppdrag
Ekonomisk brottslighet drabbar både medborgare, företagare
och samhället i stort. Varje år går den gemensamma statskassan miste om cirka 66 miljarder kronor enbart på grund av
svartarbete. EBM riktar i första hand in sig på den allvarligaste
ekonomiska brottsligheten. Närmare 90 procent av resurserna
avsätts till detta och myndigheten samverkar allt mer intensivt
med andra för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Särskild tyngd läggs på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott. EBM:s arbetssätt har
lett fram till mycket goda verksamhetsresultat. Balanserna och
genomströmningstiderna har minskat rejält trots att myndigheten hanterar allt grövre och mer komplicerad brottslighet.
Med i princip oförändrade resurser och med fokus på allt allvarligare brottslighet lagför EBM ungefär dubbelt så många
ärenden per år som vid starten 1998.

”Att ekonomisk brottslighet beivras är en angelägen uppgift och att
som åklagare processa i eko-mål är väldigt stimulerande. Det nära
samarbetet under förundersökningen mellan yrkesgrupperna bidrar till
ett gott slutresultat och att man hela tiden utvecklar sin personliga
kompetens, dessutom blir arbetet intensivt och roligt.”
Helena Rosvall, kammaråklagare, Göteborg

”Ekobrottsmyndigheten är en relativt liten myndighet med goda möjligheter att påverka och utvecklas, individuellt och som organisation.
Inriktningen mot företag i näringsverksamhet och återvinning av
brottsutbyte i den myndighetsgemensamma satsningen mot grov- och
organiserad brottslighet gör att vi är med ”där det händer” och ofta
ställs inför nya utmaningar”
Mats Berggren, kommissarie, Malmö

”Att arbeta som ekonom på Ekobrottsmyndigheten ger flera dimensioner. Som ekorevisor arbetar man med redovisning och revision men
får också kunskap och erfarenhet i juridiska frågor samtidigt som man
arbetar nära tillsammans med andra yrkesgrupper”.
Henrik Lundin, ekorevisor, Stockholm

Här finns vi
Den operativa verksamheten leds fr.o.m. juli 2013 från verksamhetsorterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Umeå och Sundsvall.
En effektiv bekämpning av ekobrott förutsätter ett brett samarbete. Vi samverkar bland annat
med Åklagarmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Finansinspektionen, Tullverket, branschorganisationer och näringslivet.
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Läs mer
www.ekobrottsmyndigheten.se ger en mer
utförlig beskrivning av vår verksamhet.
www.ekobrott.se beskriver ekonomisk brottslighet och Ekobrottsmyndighetens verksamhet
på ett lättöverskådligt sätt.

