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1. Sammanfattning av Ekobrottsmyndighetens förslag 
 

Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget föreslår 

Ekobrottsmyndigheten att myndigheten tillförs medel för åren 2021–2023 enligt 

nedanstående tabell, utöver beräknad tilldelning enligt riksdagens beslut.  

 

Tabell 1. Förslag till utökad finansiering 2021–2023, tkr 
 2021 2022 2023 

Anslag 1:4    

Summa 1:4 tilldelat 746 997 759 136 759 136 

1:4 Ekobrottsmyndigheten förvaltningsanslag, förslag  816 997 855 136 858 136 

Komplexitet i ärenden och behov av hållbar resurssättning i ärenden 30 000 30 000 30 000 

Samverkan med andra myndigheter 10 000 10 000 10 000 

Förstärkning av kammarverksamheten och ny polisoperativ enhet i 

Uppsala 6 000 23 000 23 000 

Digitalisering 7 000 8 000 6 000 

Konsekvenser av Polismyndighetens beslut att höja polislöner 17 000 25 000 30 000 

Summa 1:4 förslag  70 000 96 000 99 000 

 
Förslagen i dess helhet och motiv framgår av avsnitt 4. 

 
Ekobrottsmyndigheten lämnar dessutom förslag om räntekonto med kredit, anslagskredit på 

ramanslag, låneram samt en översikt över verksamhetens finansiering, vilket framgår av avsnitt 5. 

2. Inledning 
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska en myndighet 

årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de 

tre närmast följande räkenskapsåren. Budgetunderlaget lämnas in senast den 1 mars.  

 

Regeringen har i september 2019 presenterat ett paket med 34 förslag på åtgärder mot 

gängkriminaliteten. Ekobrottsmyndigheten berörs och kan bidra i flera av de föreslagna 

åtgärderna. Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten gör skillnad. Den säkerställer 

att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Den 

säkrar tillgångar och återför brottsvinster. Arbetet med den grova organiserade brottsligheten 

tar dock alltmer resurser i anspråk som en följd av brottslighetens omfattning och ärendenas 

ökande komplexitet. Ekobrottsmyndighetens kompetens efterfrågas av allt fler myndigheter i 

olika brottsutredningar. Den ekonomiska brottsligheten är föränderlig och anpassas hela tiden 

till aktuella samhällssystem och strukturer. Det brottsförebyggande arbetet är centralt. För att 

bekämpa den ekonomiska brottsligheten behöver Ekobrottsmyndigheten bedriva en modern, 

digitaliserad och effektiv verksamhet.  

 

För att nivån på bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska bibehållas och även på 

sikt kunna förstärkas är det av avgörande betydelse att myndigheten tillförs ytterligare 

resurser. 
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3. Ekobrottsmyndighetens inriktning av verksamheten för 

perioden 2020–2025 
 

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en strategisk inriktning för perioden 2020–2025. Den 

strategiska inriktningen syftar till att ge en ram för verksamhetens inriktning och utveckling 

under de kommande sex åren och utgår från myndighetens uppdrag enligt förordningen 

(2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Fem övergripande mål beskriver vad 

som ska känneteckna myndighetens verksamhet 2025.  

Förutom målen anges också den övergripande inriktningen avseende den ekonomiska 

brottsligheten. EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, 

hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. 

Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad 

brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s 

policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med 

övriga medlemsstater.  EBM eftersträvar att ha en god förmåga att uppmärksamma nya 

brottsfenomen och samtidigt snabbt kunna ställa om arbetet så att vi möjliggör en tillfällig 

fördjupning eller satsning inom ett visst område.   

 

4. Behov av förstärkningar    
I detta avsnitt redovisas inom vilka områden som Ekobrottsmyndighetens ser behov av 

förstärkningar. 

 

4.1 Komplexiteten i ärendena och behovet av hållbar resurssättning 

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en utökning av 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 30 miljoner 

kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023 för den ökade 

komplexiteten i ärendena och behovet av hållbar resurssättning.  

 

För att kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 

och kunna utreda och lagföra allt mer komplexa ärenden förutsätts en förstärkning av 

myndighetens åklagar- och utredarresurser. Myndigheten bedömer därför att en utökning 

behövs för att kunna bibehålla och förstärka verksamheten med åklagare, utredare m.fl. 
 
Komplexiteten i ärendena 

Under senare år har komplexiteten i inkomna ärenden till Ekobrottsmyndigheten ökat 

samtidigt som brottsligheten utvidgats till nya brottsområden. Ett exempel är ärenden 

avseende misstänkta oegentligheter vid hantering av premiepensioner, som är de mest 

omfattande ärendena som hittills har utretts vid myndigheten. Ett annat exempel är 

brottslighet som riktar sig mot bostadsrättsföreningar och drabbar innehavarna av 

bostadsrätterna. Ett ytterligare exempel är organiserade angrepp på skattesystemet. Det kan 

konstateras att den ekonomiska brottsligheten, liksom all brottslighet, påverkas och förändras 
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i takt med förändringar i samhället. Brottsutvecklingen är ett resultat av ett samspel mellan en 

mängd olika faktorer, från enskilda individers värderingar och attityder till globala trender, 

såsom digitalisering.  

 

Den ökade komplexiteten tillsammans med nya identifierade brottsområden ställer ökade 

krav på personresurser för att genomföra utredningar och lagföring. Den nya brottslighetens 

komplexitet medför också att mer tid behöver avsättas för kompetenshöjande insatser mot 

medarbetarna. Kravet på åklagarna att i sådana komplexa ärenden förmedla stora mängder 

information till rätten, under huvudförhandlingen i rätten, innebär också ett större behov av 

stöttning genom exempelvis en dubblering av åklagarresursen. Det kan också konstateras att 

det finns ett ökat behov av att anlita externa experter i olika frågor för att möjliggöra en ökad 

förståelse för komplexa förhållanden. Den nya förändrade brottsligheten ställer väsentligt 

ökade krav på både medarbetarna och myndigheten som helhet.  

 

Den ökade digitaliseringen påverkar den organiserade brottsligheten, och därmed den grova 

ekonomiska brottsligheten. En mer utvecklad teknik gör att brotten kan begås på distans eller 

från utlandet och gör det också möjligt för kriminella att lättare dölja brottsligheten.  Den 

tekniska utvecklingen innebär också beslag av allt större informationsmängder som måste 

hanteras av de brottsutredande myndigheterna. Ett särskilt krävande ärende omfattar inte 

sällan ett tiotal misstänka personer i ett tjugotal olika bolag med utredningsåtgärder i flera 

olika länder samtidigt som utredningen måste ske under tidspress eftersom personer är 

frihetsberövade.  

 

En ökad globalisering innebär också att många ärenden har en internationell koppling. 

Kriminella nätverk arbetar i dag allt mer gränsöverskridande. Utredningar behöver bedrivas i 

andra länder där stora delar av bevisningen finns, vilket leder till allt fler begäran om 

internationell rättslig hjälp som är tids- och resurskrävande.  

 

Hållbar resurssättning i ärenden 

Det kan konstateras att det finns behov av en mer hållbar resurssättning av myndighetens 

särskilt krävande ärenden. Ur ett kvalitets- och rättssäkerhetsperspektiv, men också av 

arbetsmiljöskäl, krävs en dubblerad och under senare år ännu större åklagarresurs i dessa 

ärenden. Även för utredarna i dessa ärenden ökar arbetsbördan och det ställs allt större krav. 

Det föreligger behov för myndigheten att arbeta på olika sätt för att säkerställa att 

medarbetarna får förutsättningar att utföra sitt arbete utan att det påverkar deras arbetsmiljö 

och hälsa på ett negativt sätt. Myndigheten behöver också arbeta med hur ärenden tilldelas 

resurser på ett sätt som minimerar exponering av enskilda medarbetare för säkerhetsrisker. 

Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning som ofta råder under längre perioder finns det 

behov av att renodla och avlasta åklagarrollen. Det förutsätter att myndigheten i större 

utsträckning än i dag kan anställa personer som kan stödja utredningarna med t.ex. beredning, 

administration och kommunikation.   

 

Ekobrottsmyndigheten ser också behov av att avsätta mer tid för uppföljning och utvärdering 

av särskilt krävande ärenden för att dra lärdomar och utveckla sin förmåga. Utvärderingarna 

och kunskapen om utredningarna är även av betydelse för att kunna bedriva 

brottsförebyggande verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Genom att 

omhänderta erfarenheter från genomförda utredningar kan myndigheten bidra till andra 
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myndigheters och näringslivets kunskapsuppbyggnad gällande brottsbekämpning och stärka 

det brottsförebyggande arbetet. 

 

En konsekvens av ärendenas ökade komplexitet är att resursåtgången i de särskilt krävande 

ärendena har ökat. Dessa utgör cirka 3 procent av myndighetens totala ärendevolym, men 

kräver cirka 40 procent (2019) av myndighetens samlade utredningsresurser. Nedan 

redovisas kostnadsutvecklingen för utredning och lagföring, fördelad på myndighetens tre 

huvudsakliga ärendetyper. Kostnaden för särskilt krävande ärenden representeras av den röda 

delen i diagrammet. Kostnaden för dessa ärenden har mer än fördubblats sedan mätningarna 

inleddes 2011.  

 

 

Tabell 2. Kostnad utredning och lagföring 2011–2019 (mnkr) 

 

 

 
 

4.2 Samverkan med andra myndigheter 

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en utökning av 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 10 miljoner 

kronor 2021, 10 miljoner kronor 2022 och 10 miljoner kronor 2023 för samverkan med andra 

myndigheter.  

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en resursförstärkning för att myndigheten i än större 

utsträckning ska kunna samverka med andra myndigheter, bl.a. i den 
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myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, samtidigt som ett effektivt 

arbete kan bedrivas avseende myndighetens brottskatalog.  

 

Ekobrottsmyndighetens arbete mot ekonomisk brottslighet kräver kontinuerlig samverkan 

med andra aktörer och myndigheter, såväl nationellt som internationellt. Det beror dels på att 

ärendena i allt större utsträckning involverar andra myndigheter, dels på det arbete som 

bedrivs inom ramen för olika samverkansområden.  

 

Ekobrottsmyndighetens spetskompetens och särskilda kunskaper om ekonomiska 

förhållanden efterfrågas ofta av andra myndigheter. Myndigheten anser att en ökad 

samverkan med andra myndigheter är viktig för att bekämpa den organiserade brottsligheten. 

Den kunskapen som finns inom myndigheten kan även bidra till att andra myndigheter kan 

arbeta brottsförebyggande på ett mer effektivt sätt genom bättre kontrollfunktioner.   

 

Ett exempel på djupgående myndighetssamverkan är det myndighetsgemensamma arbetet 

mot organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndigheten deltog 2019 i närmare hälften av de 

insatser som hade beslutats av operativa rådet och är den myndighet som relativt sätt bidrar 

med mest resurser.  Myndigheten ser att företag används som brottsverktyg i allt större 

utsträckning inom den organiserade brottsligheten, och bedömer att denna trend kommer 

hålla i sig. Det kommer även fortsättningsvis att innebära en stor efterfrågan på myndighetens 

olika kompetenser. För att kunna tillmötesgå dessa krav behöver myndigheten fortsätta att 

utveckla medarbetarnas kompetens och sin förmåga både avseende metoder och arbetssätt. 

 

Ekobrottsmyndigheten behöver fortsätta att utveckla arbetet mot den allvarliga och 

organiserade ekonomiska brottsligheten inom ramen för myndighetssamverkan med fokus på 

tongivande kriminella aktörer, nya brottsfenomen, internationell brottslighet, utsatta områden 

samt ärenden med anknytning till finansiering av inhemsk extremism och radikalisering.  

 

Ekobrottsmyndigheten deltar också i andra samverkansforum. Arbetet i samordnings-

funktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med 

förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är 

prioriterat och myndigheten intar en aktiv roll i det. Ytterligare ett exempel är samverkan 

med Bolagsverket i syfte att underlätta digitaliserade brottsanmälningar och stöd i arbetet för 

att förebygga ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndigheten delta också tillsammans med 

bl.a. Arbetsmiljöverket i regeringens uppdrag att utveckla ändamålsenliga och effektiva 

metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och 

brottslighet i arbetslivet. 

 

Ekobrottsmyndigheten ser även en tydlig utveckling mot en ökande internationell samverkan 

och ett behov av en nivåhöjning avseende nationell samordning som följer av detta. Operativt 

sker ökningen med internationella forum och samverkanskanaler, främst inom ramen för 

samarbetet inom EU där Europol och Eurojust är centrala för myndighetens verksamhet. 

Myndighetens engagemang i EU:s policycykel för bekämpning av organiserad och grov 

internationell brottslighet fortgår på strategisk nivå och inom tre av unionens operativa 

prioriteringar vilket ställer krav på samordning både nationellt och internationellt. 

Ekobrottsmyndigheten är i dag inte dimensionerad för internationellt samarbete på det sätt 

som t.ex. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, men myndigheten ser en ökande 
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efterfrågan och bedömer att en resursförstärkning behövs. Myndigheten har därmed för avsikt 

att återkomma i frågan i budgetunderlaget för 2022–2024. 

 

4.3 Förstärkning av kammarverksamheten och ny polisoperativ enhet i 

Uppsala 

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en utökning av 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 6 miljoner 

kronor 2021, 23 miljoner kronor 2022 och 23 miljoner kronor 2023 för utökning av kontoret i 

Uppsala.  

 

Den samlade bedömningen är att kammarverksamheten i Uppsala behöver förstärkas 

samtidigt som det finns ett starkt behov av att bygga upp en ny polisoperativ enhet med lokal 

förankring. Uppbyggnad av en polisoperativ verksamheten i Uppsala skulle kräva en 

resursförstärkning med 14 årsarbetskrafter fördelad på ledning, spaningsgrupp och 

underrättelseverksamhet.  

 

Polismyndighetens Region mitt och främst Uppsalaregionen uppvisar ökade problem med 

organiserad brottslighet när det gäller brottsligheten i utsatta områden. Via eget 

underrättelsearbete och i samverkan med andra har Ekobrottsmyndigheten identifierat 

kvalificerad och grov ekonomisk brottslighet i regionen även utanför de utsatta områdena. 

 

Kammarverksamheten i Uppsala 

Ekobrottskammaren i Uppsala handlägger ärenden hänförliga till Uppsala, Västmanlands och 

Gävleborgs län och därmed bl.a. de fjärde och femte största städerna i Sverige: Uppsala och 

Västerås. Ekobrottsligheten i den regionen har också kopplingar och beröringspunkter med 

ekobrottsligheten i storstadsregionen Stockholm. Bekämpningen av ekobrottslighet är 

nationellt och regionalt en mycket viktig del av satsningen mot organiserad brottslighet. 

Uppsalakammaren har under de senaste åren haft en obruten tendens av ett kraftigt ökat 

ärendeinflöde med en komplexitet och omfattning som inte tidigare förekommit i regionen. 

Antal inkommande ärenden till Uppsala har ökat från 184 till 505 under perioden 2016–2019.   

 

Det ökade ärendeinflödet samt ärendenas ökade komplexitet och omfattning har inte stått i 

proportion till Uppsalakammarens tillgängliga resurser. Detta har kraftigt ökat belastningen 

på de utredande och lagförande funktionerna. Uppsalakammaren har i proportion till sina 

resurser den högsta arbetsbalansen av alla kamrar vid myndigheten. Ekobrottsmyndigheten 

har inom sin ram förstärkt Uppsalakammaren såväl 2019 som 2020 på bekostnad av 

kammarverksamhet på andra orter, men förstärkningen är inte tillräcklig. En utökning av 

resurserna till Uppsala skulle möjliggöra en effektivare och mer proaktiv brottsbekämpning 

som skapar bättre förutsättningar för att personer som begår ekonomiska brott i regionen blir 

föremål för brottsutredning och lagföring.  

 

Ny polisoperativ enheten i Uppsala 

Uppsalas kammarverksamhet saknar, till skillnad mot myndighetens övriga fem huvudorter, 

stöd av en egen polisoperativ enhet. I nuläget stöder den polisoperativa enheten i Stockholm 

de operativa behov som Uppsalakammaren har inom ramen för sin verksamhet. Detta stöd 

täcker dock endast en mycket begränsad del av det egentliga behov som föreligger för att 
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verksamheten i Uppsala ska kunna bedrivas med samma fulla potential som övriga orter. 

Likaså blir den polisoperativa verksamheten i Stockholm lidande på grund av splittringen 

mellan Stockholm och Uppsala. Den polisoperativa enheten i Stockholm är inte 

dimensionerad för att täcka både Stockholmsregionen och Uppsalaregionen.  

 

I både Uppsala och Västerås förekommer en relativt hög problematik avseende utsatta och 

särskilt utsatta områden. God lokalkännedom och en hög grad av lokal närvaro är av stor vikt 

för att kunna röra sig i det geografiska området för yttre spaningsenheter, men också för att 

upptäcka och avbryta ekonomisk brottslighet i ett tidigt skede. Lokal närvaro är dessutom 

viktigt utifrån det stora behov underrättelseverksamheten har av samverkan med 

lokalsamhället och lokalpolisen samt deltagandet i det regionala underrättelsecentret inom 

ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.  

 

 

4.4 Digitalisering 

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en utökning av 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 7 miljoner 

kronor 2021, 8 miljoner kronor 2022 och 6 miljoner kronor 2023 för utökning av 

digitaliseringsverksamheten.  

 

Den samlade bedömningen är att myndighetens digitalisering behöver förstärkas som en 

konsekvens av att den ekonomiska brottsligheten blir alltmer komplex och att de digitala 

beslagen i ärendena ständigt ökar samt att allt mer vikt fästs vid digital bevisning i domstol. 

 

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället och offentlig förvaltning behöver 

Ekobrottsmyndigheten satsa på att optimera manuella processer, öka forensisk och analytisk 

förmåga samt förenkla informationsöverföring mellan lagringsutrymmen, system och 

samarbetande myndigheter. 

 

Ekobrottsmyndighetens it-utveckling är starkt beroende av hur Åklagarmyndigheten och 

Polismyndigheten agerar och prioriterar. 

 

Grunden för den åklagarverksamhet som bedrivs inom myndigheten är 

ärendehanteringssystemet Cåbra som behöver rustas för den allt mer komplicerade 

ekobrottslighet. Även säkerhetsarbetet blir allt mer komplext och kostnadsdrivande, vilket 

gör att mer resurser behöver läggas på dessa delar. Cåbra behöver även utökad funktionalitet 

för den ökade samverkan som sker mellan myndigheter. För att öka digitaliseringsgraden och 

ta bort manuellt arbete sker ett samarbetsprojekt med Bolagsverket för de cirka 5 000 ärenden 

som rör försenade årsredovisningar. Förmåga att hantera detta kräver anpassningar i Cåbra. 

 

I flera år har ett av myndighetens största problem varit att många medarbetare har upp till tre 

datorer på sina skrivbord och de problem som det innebär i deras vardag. Hanteringen av 

information har varit mycket tidskrävande. Till detta kommer också de 

informationssäkerhetsrisker som finns vid överflyttning av information mellan de olika 

datorerna. I dag hanteras utredningsinformationen i en provisorisk miljö, där förvaltning och 
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underhåll är satta till ett minimum eftersom denna miljö var tänkt att vara temporär. Miljön 

har nu funnits i två år, men kommer under 2020 att flyttas in i Polismyndighetens it-miljö.  

 

En överföring av utredningsinformation till Polismyndigheten kommer att vara fördelaktig ur 

flera olika aspekter. För de flesta medarbetare kommer antalet datorer på skrivbordet att 

minska från tre till två. Det öppnas även möjligheter att behandla informationen med fler och 

nya verktyg som finns tillgängliga hos Polismyndigheten. Lösningen är mycket 

kostnadseffektiv för staten som helhet. De ökade kostnaderna speglar Ekobrottsmyndighetens 

framtida användning av system och lagringsytor hos Polismyndigheten. 

 

Behovet av forensisk och analytisk förmåga ökar, dels på grund av ärendenas ökade 

komplexitet, dels på grund av den ökade mängden digitala spår som är av intresse för 

utredningarna. Myndigheten driver för närvarande tre projekt för att stärka förmågan inom 

området. Ett projekt syftar till att effektivt isolera speglat bevismaterial och påbjuda ett 

nationellt arbetssätt och samarbete över ortsgränserna. Ett annat projekt ska på kort sikt täcka 

myndighetens behov av it-stöd för att hantera stora volymer av analytiskt material. Det tredje 

projekt ska skapa en långsiktig lösning för såväl forensisk som analytisk information och 

bedrivas i samarbete med Polismyndigheten. Ökade resurser behövs för att kartlägga de stora 

mängder information som nu tas i digitala beslag och kunna göra analyser av informationen 

så att den kan förstås av åklagare, utredare och rätten. Digitalt stöd behövs för att hantera 

dessa stora datamängder. En stor del av de digitala beslagen utgörs av mobiltelefoner. Dessa 

skyddas av komplicerad kryptering, vilket gör att myndigheten behöver köpa in allt mer 

komplicerad och kostsam programvara för att dekryptera dessa mobiltelefoner. 

 

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder rörande 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende bekämpning av it-relaterad 

brottslighet. Även EBM behöver öka sin kompetens inom sådan brottslighet och anskaffa 

stöd för utökad användning av relaterad programvara, kryptering och analysmöjligheter. Det 

kommer även att krävas internationell samverkan och systemintegration med andra 

myndigheter. 

 

Utöver detta behöver arbete och investeringar göras inom säkerhetsområdet. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap genomför en förändring av riktlinjerna avseende it-säkerhet 

och informationssäkerhet som innebär att säkerhetsnivån i nätverken kommer att behöva 

höjas ytterligare.  

 

 

 

4.5 Övrigt 

4.5.1 Konsekvenser av Polismyndighetens beslut att höja polislönerna  

 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en utökning av 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 17 miljoner 

kronor 2021, 25 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023 för kompensation av 

höjda polislöner.  
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Ekobrottsmyndigheten behöver kompenseras för de ytterligare kostnader som uppstår när 

Polismyndigheten, till följd av vidtagna eller planerade åtgärder i syfte att öka attraktiviteten 

i polisyrket och förbättra villkoren för polisen, ökar de anställdas löner.  

 

Kostnader för normal lönerevision inom staten hanteras inom ramen för myndighetens 

förvaltningsanslag. Däremot medför de särskilda löneökningar som Polismyndigheten 

genomför, i syfte att öka attraktiviteten i polisyrket och förbättra villkoren för poliser, stora 

budgetkonsekvenser för Ekobrottsmyndigheten som har cirka 250 polisanställda. 

Myndigheten har i budgetpropositionen för 2020 fått viss kompensation, men inte i den 

omfattning som utfallet av Polismyndighetens särskilda lönesatsning visar och vad prognosen 

fram till 2023 indikerar. Skillnaden mellan den kompensation som myndigheten aviserats och 

den faktiska löneökningen för poliser som arbetar på Ekobrottsmyndigheten är betydande, 

vilket framgår av tabellen nedan. Som en följd av Polismyndighetens lönesatsning sedan 

2018 kommer dessutom framtida rekryteringar av poliser att ske till en strukturellt högre 

kostnad än tidigare. På sikt urholkas anslaget, vilket får konsekvenser för annan verksamhet.  

 

Tabellen visar hur stor kostnaden är för myndigheten utöver den kompensation som aviserats. 

Åren 2021–2023 ska myndighetens anslag kompenseras med 12,9 miljoner kronor årligen. 

Den egentliga lönekostnaden beräknas bli betydligt högre, vilket beror på att 

Polismyndigheten avsätter en högre procentsats för löneökningar. För 2021 beräknas den 

totala löneökningen för Ekobrottsmyndighetens polisanställda uppgå till cirka 42 miljoner 

kronor, varav cirka 12 miljoner kronor bedöms vara normal löneökning i staten. Myndigheten 

får därmed ytterligare kostnader om cirka 30 miljoner kronor och den aviserade 

förstärkningen från regeringen uppgår endast till 12,9 miljoner kronor. Sammantaget får 

Polismyndighetens beslut stora konsekvenser för Ekobrottsmyndigheten långsiktigt och 

innebär i praktiken att Ekobrottsmyndighetens verksamhet behöver minska. 

 

Tabell 3. Ökade kostnader för Ekobrottsmyndigheten på grund av polislöneökningar. 
    

 2020 2021 2022 2023 

Beräknad lönerevision Ekobrottsmyndigheten 27 743 42 133 54 570 64 255 

Kostnad för lönerevision enligt märket i staten 8 384 12 169 16 242 20 564 

Kostnad utöver märket 19 359 29 964 38 328 43 691 

Ökat anslag för polislöner 8 600 12 900 12 900 12 900 

Kostnad utöver kompensation 10 759 17 064 25 428 30 791 

 

 

 

4.5.2 Lokalförsörjning 

 

Ekobrottsmyndighetens lokalförsörjning ska säkerställa att verksamheten har tillgång till 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. I första hand gör myndigheten anpassningar 

inom befintliga kontorslokaler. I Stockholm kommer bl.a. receptionen att handikappanpassas, 

en översyn ska göras av tillgången på förråd och arkiv, och för garageytan behöver tillräcklig 

säkerhet tillgodoses.  

 



 

    

 

  

   

 

 

 

   Sida 

   12 (14) 
   

   

   

 

Förslaget enligt 4.3 att utöka verksamheten i Uppsala kommer att innebära att myndigheten 

behöver se över nuvarande lokallösning och hyra ytterligare kontorslokal och garageplatser. 

Behovet av en helt ny lokal kan också behöva utredas för att inte kammarverksamheten och 

den polisoperativa verksamheten ska vara åtskilda, eftersom befintliga lokaler inte kommer 

att räcka till. Den polisoperativa verksamheten ställer dessutom särskilda krav på säkerhet. 

 

Myndigheten behöver dessutom hitta andra lösningar för lokalerna i Göteborg, eftersom de 

inte uppfyller verksamhetens behov. Ekobrottsmyndigheten har i Göteborg lokaler 

tillsammans med andra rättsvårdande myndigheter och diskussioner förs med 

Polismyndigheten för att hitta långsiktiga lösningar på Ekobrottsmyndighetens lokalbehov 

där.  

 

Ekobrottsmyndigheten har även behov av att bygga upp nya serverrum, eftersom de 

utrymmen som används idag egentligen inte är avsedda för serverändamål, vilket bl.a. 

innebär brister i brand- och säkerhetsskydd, otillräcklig elförsörjning, kyla och åtkomst till 

lokalen samt arbetsmiljöproblem för personalen. 
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5. Förslag till finansiering av Ekobrottsmyndighetens 

verksamhet 

5.1 Anslag, avgiftsintäkter och övriga intäkter som disponeras  

 

Nedanstående tabell sammanfattar Ekobrottsmyndighetens förslag till finansiering (i 2020 års 

prisnivå). 

 
 2019 

Utfall 

2020 

Prognos 

2021 

Beräknat 

2022 

Beräknat 

2023 

Beräknat 

Utgiftsområde 4      

 1:4 Ekobrottsmyndigheten, (ram) 691 573 754 533 816 997 855 136 858 136 

Avgiftsintäkter som disponeras 832 150 150 150 150 

Övriga intäkter som disponeras 3 060 2 000 - - - 

Summa intäkter 695 465 756 683 817 147 855 286 858 286 

 

5.2 Övriga villkor  

 

Räntekonto med kredit 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en oförändrad nivå på 5 procent av tilldelade medel för åren 

2021–2023. 

 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 

2019 

Utfall  

2020 

Prognos  

2021 

Beräknat  

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 
   

Minsta behållning på räntekontot under året 34 327 20 000 10 000 

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 85 704 65 000 20 000 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
   

Beslutad/föreslagen räntekontokredit 34 000 37 000 40 000 

 

Anslagskredit 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en oförändrad nivå på 3 procent av tilldelade medel för åren 

2021–2023. 

 

Låneram 

Ekobrottsmyndigheten föreslår en låneram på 60 miljoner kronor för 2021, 60 miljoner 

kronor 2022 och 60 miljoner kronor 2023. 

 

Ekobrottsmyndigheten behöver en mindre höjning av låneramen med anledning av 

utvidgning av kammarverksamheten och ny polisoperativ verksamhet i Uppsala samt 

anpassning av kontoret i Göteborg. I den högre låneramen ingår myndighetens arbete med 

digitalisering och andra anpassningar av lokaler. 
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5.3 Investeringar i anläggningstillgångar 

 
Verksamhetsinvesteringar      

  2019 2020 2021 2022 2023 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 273 2 500 3 000 2 500 2 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  10 896 15 000 11 500 8 500 8 500 

Byggnader, mark och annan fast egendom       

Övriga verksamhetsinvesteringar 2 734 8 500 13 000 9 000 14 000 

Summa verksamhetsinvesteringar 13 903 26 000 27 500 20 000 24 500 

            

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 13 304 25 000 26 500 19 000 23 500 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)       

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) 599 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa finansiering 13 903 26 000 27 500 20 000 24 500 

 

 

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

   

  2019 2020 2021 2022 2023 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  35 593 36 180 45 680 55 680 56 680 

Nyupplåning (+) 13 304 25 000 26 500 19 000 23 500 

Amorteringar (-)  12 717 15 500 16 500 18 000 21 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 36 180 45 680 55 680 56 680 59 180 

       

Beslutad/föreslagen låneram 55 000 55 000 60 000 60 000 60 000 

       

Ränteutgifter -175 200 300 300 300 

       

Finansiering av räntor och avskrivningar      

Utgiftsområde 04 anslag 1:4 ap 1 12 542 15 700 16 800 18 300 21 300 

Övrig finansiering  0 0 0 0 0 

Summa finansiering 12 542 15 700 16 800 18 300 21 300 

Summa amortering och ränteutgifter 12 542 15 700 16 800 18 300 21 300 

 

 
 

 

 


