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Införandet av goAML hos finanspolisen 
Arbete pågår med justeringar av XML-schemat och förtydligande avseende tillhörande speci-
fikation. Vi är tacksamma för den feedback vi har fått hittills. Den feedback som lett till föränd-
ringar testas och konfigureras. Av det skälet dröjer det med ett nytt utskick av specifikationen 
samt ett uppdaterat XML-schema. Vår förhoppning är att den slutgiltiga versionen av XML-
schemat ska finnas på plats under september. 

Några verksamhetsutövare har flaggat upp till Bankföreningen att de har svårt att ha en XML-
lösning på plats till den 1 december. Vi samarbetar med Bankföreningen i frågan, men för närva-
rande har vi ingen mer information kring detta. Vi återkommer så snart som möjligt med besked.  

Tills vidare är det den 1 december 2018 som är planerat releasedatum för goAML. Vi återkom-
mer med en mer detaljerad tidsplan när ovanstående fråga har hanterats. 

 

Föreskrifter 

Rättsavdelningen har meddelat att föreskrifterna sammanfattningsvis kommer att ange att 
rapportering enligt penningtvättslagen ska ske via goAML. Rapporteringen ska följa de krav 
som är ställda i goAML. Föreskrifterna kommer att gå ut på remiss enligt gängse rutin. 

Projektet goTogether 
 

Vad händer i B2B? 

Gruppen har sedan juni haft möjlighet att testa att skicka in XML-filer i goAML med begränsad 
återkoppling då vi parallellt arbetar med den återkoppling vi fått på XML-schemat. Enligt planen 
ska testperioden börja på allvar i oktober.  

Tycker ni att det är svårt att tolka XML-schemat och beskrivningen, testa gärna att logga in i 
goAMLs webbportal och fyll i en rapport manuellt genom att följa avändarmanualen som gått ut 
som ett arbetsexemplar. Den manuella rapporteringen följer XML-schemat och visar mer konkret 
hur man ska tänka vid rapporteringen. 

Ni ska alla ha fått ett mail med information kring hur ni loggar in i portalen och en manual. Hör av 
er om mailet inte har nått fram till er. 

Vi har även fått en hel del frågor kring vilken information som egentligen efterfrågas i schemat. 
Vi har sammanställt relevanta frågor och vi kommer i veckan att skicka ut en FAQ.  

Kommande möten har planerats i slutet av september och någon gång i november, inbjudan 
kommer att skickas ut via mail.  

Vad händer i Portalgruppen? 
Deltagarna har fått en genomgång om hur en manuell rapportering ska ske i webbportalen och 
de flesta har registrerat sig som testanvändare och har fått tillgång till portalen och manualen för 
rapportering. Några verksamhetsutövare har lämnat värdefull feedback och vi ser gärna att ni 
som är inne och testar fortsätter att lämna feedback på tooltip (förklarande text till de olika fälten) 
som är otydliga eller ni upptäcker felaktigheter. 

Övrig information  
Ett möte kommer att hållas för tillsynsmyndigheterna den 11 september 2018 där vi kommer att 
visa hur rapportering ska ske via webbportalen och berätta om systemet goAML samt projektet 
goTogether. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor via gotogether@polisen.se  


