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Nytt releasedatum för den nya inrapporteringsportalen 

Polismyndigheten har tagit beslut om att flytta fram den planerade releasen av finanspolisens 

nya inrapporteringsportal (goAML). Nytt releasedatum är den 1 december 2018. Tidigare med-

delat datum var den 1 oktober 2018.  

Anledningen till att releasen har flyttats fram är att vi har haft problem vid uppsättningen av it-

miljöerna för goAML. Detta har inneburit att även finanspolisens konfiguration av systemet har 

försenats. 

Projektet goTogether 
 

Parallellt med att finanspolisen implementerar goAML internt har vi startat upp ett projekt, goTo-

gether. Där arbetar vi tillsammans med verksamhetsutövarna för att göra övergången till goAML 

så bra som möjligt. Arbetet kommer pågå under januari – december  2018. 

goTogether är uppdelat i två grupper: 

 

 • Grupp 1, B2B  

    Arbetar med att implementera en lösning för att kunna rapportera via xml   

 

 • Grupp 2, Portal  

    Kommer ge feedback på hur det fungerar att rapportera via formuläret i webbportalen. 

 

Vad händer i B2B? 

 

 

Gruppen arbetar vidare internt med att skapa den 

xml-fil som behövs för att enkelt kunna rapportera i 

den nya portalen. Nästa steg är att börja testa att 

skicka in filer till finanspolisen. 

 

Gruppen har blivit inbjuden till ett avstämningsmöte 

med polisen i mitten av juni. 

 

Vad händer i Portalgruppen? 

Gruppen träffades i slutet av april för att få en första demonstration av hur den nya inrapporte-

ringsportalen ser ut och vilken information som kommer krävas. Vi diskuterade för- och nackde-

lar med att använda portalfunktionen eller rapportering via xml och vilken lösning som passade 

deltagarna.  

 

Nästa steg är att låta deltagarna testa portalen för att bilda sig en uppfattning om hur omfattande 

de nya kraven på information är samt ge feedback på vilken information som de behöver för att 

inrapporteringen ska vara så lättförståelig som möjligt. Testerna beräknas starta i juni månad. 
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Faktaansvarig:  

 

 

 
Mer information  
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information, gotogether@polisen.se eller kontakta Linda 

Ståhl, 010 – 5634182 alternativt  Pia Holmberg, 010 - 5628524. 


