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Finanspolisen fortsätter arbetet med goAML 
 
Som vi tidigare har informerat om kommer Finanspolisen byta it-system hösten 2018. Systemet, 
goAML, har utvecklats av FN och används idag av ca 40 länder för att stötta finansiella 
underrättelseverksamheter. 
 
Högre krav i rapporteringsportalen 
För verksamhetsutövare kommer den stora förändringen vara att informationen Finanspolisen 
efterfrågar måste vara mer detaljerad. Skickas rapporten in via en fil, så måste filen vara i filfor-
matet XML. Inga andra filformat är tillåtna.  
 
Som Finanspolisen tidigare har informerat om rekommenderas verksamhetsutövare med många 
och omfattande transaktioner att rapportera in via en XML-fil. 
 
Det kommer fortfarande vara möjligt att rapportera in information manuellt via ett webbformulär, 
men det lämpar sig bäst om det är få transaktioner som rapporteras. Att rapportera många 
transaktioner manuellt i vårt formulär kommer innebära en stor arbetsbelastning för den som 
rapporterar. 

För att kunna rapportera via webbportalen i goAML kommer varje organisation som rapporterar 
att behöva registrera sig i goAML. Finanspolisen kommer att återkomma med ytterligare inform-
ation och material om hur detta kommer att genomföras samt datum när registreringen kan på-
börjas. 

Tidsplan 
Finanspolisens mål är att goAML ska finnas på plats den 1 oktober 2018.  Samtidigt stängs den 
gamla inrapporteringsportalen ned. 

Projektet goTogether 
 
Parallellt med att Finanspolisen implementerar goAML internt har vi startat upp ett projekt, go-
Together, där vi tillsammans med verksamhetsutövarna arbetar för att göra övergången till 
goAML så bra som möjligt. Arbetet kommer pågå under januari – september 2018. 

goTogether är uppdelat i två grupper: 

• Grupp 1, B2B 
Arbetar med att implementera en lösning för att kunna rapportera via XML den 1 okto-
ber 2018  
 

• Grupp 2, Portal 
Kommer ge feedback på hur det fungerar att rapportera via formuläret i webbportalen.  

 
Vad händer i B2B? 
Uppstartsmöte 14 februari 
Ett 40-tal representanter från olika verksamhetsutövare deltog i uppstartsmötet. Till mötet öns-
kade Finanspolisen även att en systemutvecklare eller systemarkitekt från verksamhetsutöva-
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rens it-avdelning skulle delta eftersom informationen på mötet till stor del handlade om att bygga 
en it-lösning. 
 

På mötet informerades det om: 

• Vad det innebär att rapportera via XML 
• Hur webbportalen ser ut 
• Finanspolisens XML-schema och XML-beskrivning 
• Hur goAML´s validator för att testa XML-schemat fungerar 
• Tidsplan för goTogether 

 

Målet med dagen var att gruppen ska: 

• Ha tillräcklig kunskap för att kunna implementera en lösning för XML-rapportering 
• Förstå vilken typ av information som Finanspolisen efterfrågar och varför 
• Hur tidsplanen ser ut 
• Veta hur vi fortsätter vår samverkan 

 
Under presentationen fanns det chans att ställa frågor. Deltagarna ombads även att återkomma 
med feedback på XML-beskrivningen under mars månad.  Ett slutgiltigt XML-schema kommer 
att skickas ut senare i vår. Efter mötet skickades ett ”startpaket” ut till deltagarna, med bland 
annat XML-schema och XML-beskrivning.  

 
Feedbackmöte 10 april 
Ett 20-tal deltagare tackade ja och kom till vårt möte för feedback. Med på mötet var även it-
leverantören Softronic som representerar flera av verksamhetsutövarna.  

Syftet med mötet var att få feedback på hur arbetet fortskrider, på XML-schemat samt att ge 
deltagarna chans att ställa frågor. Det blev en bra diskussion och många frågor för Finanspoli-
sen och Polisens it-avdelning att besvara. Mötesformen var uppskattad och vi bestämde att vi 
ses igen innan sommaren. 

Deltagarna kommer nu fortsätta arbetet med att skapa it-system för att kunna rapportera via 
XML-filer. Sista datum för att lämna feedback har flyttats fram till 17 april. Frågorna från mötet 
håller fortfarande på att sammanställas.  

 
Dokumentation 
Är ni intresserade av powerpoint-presentationer, anteckningar och frågor från mötena samt 
startpaketet (med XML- schema och beskrivning), skicka ett mail till gotogether@polisen.se 

 
Vad händer i Portalgruppen? 
Deltagarna är inbjudna till uppstartsmöte den 26 april. På mötet kommer vi titta på rapportering-
sportalen och diskutera de uppgifter som ska fyllas i manuellt. 

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. 

 

mailto:gotogether@polisen.se
mailto:gotogether@polisen.se

	Finanspolisen fortsätter arbetet med goAML  Som vi tidigare har informerat om kommer Finanspolisen byta it-system hösten 2018. Systemet, goAML, har utvecklats av FN och används idag av ca 40 länder för att stötta finansiella underrättelseverksamheter....
	Tidsplan

	Projektet goTogether
	Vad händer i B2B?


