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Polismyndigheten 
Nationella operativa avdelningen 
Nationellt bedrägericentrum 

Krav på uppgifter från kreditinstitut d.v.s. bank och 
kreditmarknadsföretag.

FAQ 

Skyndsamt inom kontorstid - vad innebär det? 
Bankerna behöver kunna svara skyndsamt, inom 48 timmar. 

Hur prioriteras frågorna – finns det någon prioritering, exempelvis 
vid frihetsberövande? 
Ingen prioritering finns, allt ska ses som lika viktigt. 

Övriga brottsutredande myndigheters kontakt med bankerna.  
Föreskriften täcker samtliga brottsutredande myndigheter och polisens 
framtagna standard kommer att kunna användas av dessa myndigheter. 

Hur säkerställs Polismyndighetens behörigheter och att ingen 
obehörig skickar frågor? 
Kommunikationen mellan banker och myndigheter sker via TLS. Detta gör 
att all information mellan bank och myndighet är krypterad. TLS gör det 
också möjligt att säkerhetsställa vem motparten är i kommunikationen.  

I Etapp 1 och 2 kommer transportlösningen att bygga på e-post. Frågor från 
Polismyndigheten kommer att ha behörighetskontroll och spårbarhetslogg-
ning. Mail som kommer från polisens automatiserade system kommer 
alltid ha samma avsändare.  
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Vilka är övriga brottsutredande myndigheter? 
EBM, Tullverket, Skatteverket och Säkerhetspolisen kommer använda 
samma ISO-standard. Arbetet med föreskriften pågår på Polismyndigheten. 

Vilka konton och produkter kommer att omfrågas? 
Polisen kommer att ställa finansiella frågor på konton som Skatteverkets 
plattform Mekanismen levererar. Övriga konton hanteras via ett manuellt 
förfarande. 

Polisen behöver få in kundens hela engagemang i banken. 
I ett första skede kommer det finnas behov av följdfrågor (manuellt) likt 
idag, men de förväntas minska kraftigt. 

Vad händer om banken inte On-boardar sig i tid?  
Vi fortsätter skicka begäran som vi gör idag och meddelar Finansinspekt-
ionen att banken inte uppfyller sina förpliktelser mot oss. 

Fråga kring dataaktualitet? 
När det gäller dataaktualitet kommer data som polisen efterfrågar 
vara minst 24 h gammal.

Historiska uppgifter? 

Tidsspannet bakåt i tiden är initialt 24 månader i etapp 1 och 2. När 
transport av information i framtiden sker via en api-lösning, skall de 
automatiserade frågorna successivt utökas bakåt i tid. När api-lösningen har 
varit i drift i 12 månader kommer frågor bakåt i tiden att utökas med 12 
månader. Tidsspannet kommer vid denna tidpunkt omfatta 24 + 12 
månader. Vid samma tidpunkt ett år senare utökas omfånget med ytterligare 
12 månader, och begäran om information kommer således kunna omfatta 
36 + 12 månader bakåt i tiden. Denna successiva ökning fortsätter med 12 
månader varje år, och kommer avslutas vid 60 månader, dvs 5 år bakåt i 
tiden är det längsta tidspann som den automatiserade lösningen kommer att 
efterfråga. 

Manuella frågor kan fortsatt komma att ställas för att efterfråga perioder 
ännu längre bakåt i tiden. Mängden manuella följdfrågor kommer 
successivt att minska i takt med att de automatiserade tidsspannet utökas.

Kommer manuella frågor kvarstå? 

Ja. 

Vilka konton ska vara med? Skiljer det något mellan privat- och 
företagssidan vilka konton som är intressanta?   
Nej, alla konton ska vara med. 
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Hur ska Transaktionskoder, BankTransactionCode, hanteras? 
Inledningsvis kan både ISO-koder och proprietärt (fritextfält) användas. 
Polisen ser gärna att bankerna sätter båda, men de går bra att använda den 
ena eller den andra. På sikt ska ISO-koderna användas men det är fortfa-
rande okej att sätta proprietär samtidigt.   

Business Application Header, ska det vara BAH på alla 
meddelanden?  
Ska finnas tillsammans med auth001 från polisen och auth002 från banken. 

Vilka sökbegrepp kommer att användas? 
Följande sökbegrepp kommer att användas, varje fråga innehåller endast ett 
sökbegrepp: 

• Kontonummer
• Kortnummer
• Personnummer
• Samordningsnummer
• Organisationsnummer
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Om man vill fråga på flera personer/konton/kort kommer de 
frågorna i separata anrop?  
I varje anrop skickas bara en fråga som endast avser ett sökbegrepp. 

Kan vi få information om projektet på andra språk än svenska? 
Information och dokumentation från polisen finns endast på svenska. I ISO-
standarden och dess värden kan engelska termer förekomma. 

Om vi inte får någon träff i våra system, förväntar sig systemet 
något svar? 
Blir det ingen träff ska NFOU (NOT FOUND) skickas med i svaret 
(auth.002.001.01). 

Vilken teknologi kommer att användas? 
Till en början, E-post (TLS)/XML 
Till API-lösningen, REST/XML 

Meddelandestrukturen baseras på ISO20022 och meddelandena, 
auth.001.001.01 tillsammans med head.001.001.02 som är frågan och 
auth.002.001.01 med head.001.001.02 tillsammans med antingen 
supl.027.001.01 eller camt.053.001.08 som är svaret. Auth och head-med-
delandena kapslas in i ett polis-definierat meddelande.     

Hur förväntas institut genomföra anslutningsprocess med testning 
och verifikation av lösningen?  
För att genomföra en test och verifikation har polisen tagit fram en process 
för on-boarding. 

För att vara redo för en on-boarding: 
• Ni har kommit långt i er utveckling, meddelandehanteringen bör

vara i det närmaste klara
• Förutsättningar för en säker kommunikation ska finnas på plats

(TLS)
• Ni måste tillhandahålla en testmiljö med relevant testdata
• Det ska finnas en funktionsbrevlåda för e-postmeddelanden dit myn-

digheter kan skicka frågor till test och produktion

On-boarding för inhämtning av finansiella frågor sker i två delar. I del 1 ve-
rifieras svars XML-meddelandena auth.002.001.01, head.001.001.02, 
camt.053.001.08 och supl.027.001.01 (etapp 3) som kommer från finansin-
stituten. I del 2 kommer epostlösningen att verifieras.  
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Del 1 

Ett första möte bokas in för att säkerhetsställa hur långt finansinstitutet kom-
mit i utvecklingen och för att etablera kontakt.  

Har finansinstitut kommit tillräckligt långt i sin utveckling: 
• Tilldelas finansinstitutet en SPOC (single point of contact) från poli-

sen.
• Finansinstitutet ska kunna tillhandahålla test XML:er från bakomlig-

gande system för aktuell etapp som ska verifieras av polisen.
• Polisen kommer att ge godkännande per XML-meddelande.

När samtliga XML-filer är verifierade enligt kravspecifikationen från poli-
sen kan del 2 inledas. Del 1 och del 2 behöver inte vara i direkt anslutning 
till varandra. 

Del 2  

När finansinstitutet är redo att testa e-postlösningen, kommer vi att testa i 
testmiljön: 

• Skicka samtliga XML-meddelanden och se att rätt svar kommer från
finansinstitutet

• Testa med ett stort svar från finansinstitutet. (En fil som är över
2 mb ska komprimeras)

Sist kommer en sista verifiering i produktion för samtliga meddelanden för 
etappen. Då den automatiserade lösningens svar ska jämföras mot ett manu-
ellt svar av samma fråga. 

Vilka säkerhetsmekanismer tänker ni använda? 
TLS 

Vilka uppgifter lämnas vid sökningen och vilka svar förväntas? 
Kontonummer => omfattande kontoutdraget (camt.053.001.08). 
Kontonummer, Limited => begränsade kontoutdraget, begränsat med per-
sonuppgifter. (camt.053.001.08) 
Kortnummer => korttransaktioner (camt.053.001.08). 
Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer => Engage-
mang(supl.027.001.01). 
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Vad gör vi när filerna blir stora? 
Filer över 2 mb ska komprimeras med zip. 

Hur hänger Skatteverkets Mekanismen och finansiella frågor ihop? 
Myndigheter får information från Mekanismen om vilka konton en per-
son/organisation har i vilka finansinstitut. Kontonumret används i kontofrå-
gan inom ramen för lagstiftningen. 

Hur gör vi med svar som tar längre tid än skyndsamt? 
Svaret ska inväntas och responseStatus ska vara COMP. 
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