
Alla bidragen

Hackaton 2022



Sammanfattning av alla bidrag

• Innehåll:
− Kort information om laget
− Ifylld beskrivningsmall
− En bild från lagets presentation (om möjligt) Vill du veta mer om 

något bidrag? 
Kontakta lagledaren 

för det laget.



Indikatörerna

• Deltagare från:
− Kronofogden
− Lantmäteriet

• E-postadress till lagledare:
− henrik.eriksson@kronofogden.se

Vinnare!



Lagnamn: Indikatörerna
Namn på bidrag:

Indikatörerna

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle

Vem riktar sig bidraget till?
Kronofogden, Lantmäteriet men även andra myndigheter i 
brottsförebyggande uppdrag. 

Beskriv vilket problem ni löser:
Vi löser problemet med att Kronofogden har bristande tillgång och 
signaler från Lantmäteriet samt att båda myndigheterna behöver 
verktyg för att hitta penningtvätt och ekonomisk brottslighet i sin 
verksamhet.

Vad är er lösning?
En funktion som automatiskt söker och analyserar all 
ärendehantering kring köp och försäljning av fastigheter. Med 
hjälp av AI och daglig avsökning så sker en inhämtning och 
analys som inte går att göra med manuell handläggning. 

Vilken nytta skapar lösningen?
Bättre tillgångsundersökning, med mer aktuella uppgifter.
Mer kostnadseffektiv inhämtning av fastighetsuppgifter
Bättre återtagande av brottsvinster
Andra myndigheter kan få ta del av Lantmäteriets urvalsanalys 
med uppgifter om avvikelser som kan tyda på penningtvätt, 
ekonomisk brottslighet eller skatteundandraganden. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Juridiska hinder bör genomlysas.
Utvecklingskostnader.  



Indikatören – en innovativ funktion 
Frågor?

Lantmäteriets databas

• Kronofogden

• Automatisk 
inhämtning

• Manuell fråga

• Lantmäteriets dagliga 
urval

• Sökresultat  öppna 
register

• Urval med analys

• Övriga myndigheter

• Automatisk inhämtning

• Manuell fråga



NSS

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− sanja.marjanovic@kronofogden.se

Finalist och 
vinnare av 
folkets röst!



Lagnamn: NSS
Namn på bidrag:

Myndighetsgemensamt API för datautbyte

Vilket tema har ni valt?
• Sömlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
Myndigheter

Beskriv vilket problem ni löser:
Svåröversiktlig information inom Kronofogden, ineffektivt 

arbete, bristande kunskap och sekretesshinder 
myndigheter emellan.

Vad är er lösning?
För Kronofogden en samlad informationsbild som 

effektiviserar det dagliga arbetet samt en 
gemensam enkel översikt över relevanta 

händelser (beslut, osv) myndigheter emellan.

Vilken nytta skapar lösningen?
"Välfärdens pengar ska inte gå till fuskare och 

kriminella. Genom att förstärka myndigheternas 
informationsutbyte kan vi ta ytterligare steg för att 

stoppa felaktiga utbetalningar och 
arbetslivskriminalitet" - Magdalena Andersson

Ser ni några hinder för lösningen?
Rättsliga och tekniska legacymiljöer.





Brobyggarna

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− amanda.fagerstrom@kronofogden.se

Finalist!



Lagnamn: Brobyggarna
Namn på bidrag:

Checklista – oro för din ekonomi vid arbetslöshet?

Vilket tema har ni valt?
• 1. Hela människan
• (2. Med kundernas fokus)

Vem riktar sig bidraget till?
Arbetssökande i riskzon för att bli överskuldsatta

Beskriv vilket problem ni löser:
Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet är vanliga orsaker till att 

man inte klarar av sin ekonomi. Med livsstilsförändringar går det 
att förekomma, men de mest uppgivna individerna saknar drivkraft 
och fokus att själva leta upp information från alla olika aktörer som 

erbjuder den.

Vad är er lösning?
En checklista som via b.la. Arbetsförmedlingens webbtjänster 

uppmärksammar individen på vikten av att se över sina utgifter 
och sin ekonomiska situation tidigt i sin arbetslöshet, samt ger 
konkreta tips på förändringar och hänvisar vidare till aktörer att 

vända sig till för olika frågor.

Vilken nytta skapar lösningen?
Listan aktiverar den arbetssökande till att själv, proaktivt skaffa 

sig en översikt och uppmuntrar agera på sin situation. Det 
minskar risken för att fastna i överskuldsättning.  

Arbetsförmedlaren får ett verktyg att hänvisa till då individer 
uttrycker oro för ekonomin och ett dialogstöd. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Att flera myndigheter behöver takta sin utveckling och samverka 

över tid.





Möbelverket

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen 
− Polisen
− Specialpedagogiska skolmyndigheten
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− pia.lahdenpera@arbetsformedlingen.se

Finalist!



Lagnamn: Möbelverket 
Namn på bidrag:

Möbelverket APP

Vem riktar sig bidraget till?
Alla svenska myndigheter och privata sektorn

Beskriv vilket problem ni löser:
I dagsläget saknas en gemensam plattform för cirkulär 

möbelhantering inom statliga myndigheter. Det enklaste  är 
många gånger att köra funktionsdugliga möbler till tippen. Intern 

policy

Vad är er lösning?
Att skapa en myndighetsgemensam app/webplats

”MÖBELVERKET”
för enkel hantering av möbler i det cirkulära möbelflödet.

Utveckling av appen kan  finanserias genom Vinnovas ”checkar 
för innovations upphandling 2022 grön omställning”, dvs 

myndigheter och innovativa företag möts för att utveckla appen
tillsammans.

Vilken nytta skapar lösningen?
Enkel hantering av inventering för återbruk och avyttring dvs ett 
cirkulärt möbelflöde.
Förlängning av möbelns livslängd genom återbruk och 
rekonditionering.  
Gemensam användning av statens resurser (möbler)  ger 
kostnads- och miljöbesparing. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Vem eller vilka är ägare och förvaltar app/webplats mellan offentlig 
och privat sektor. Avsaknad av finansiering. Teknisk kompabilitet
Många aspekter (säkerhet, ekonomi, lagar) som skall samverka

Vilket tema har ni valt?

Öppet spår – Förenkla och skapa möjlighet till cirkulärt möbelflöde 
bland statliga myndigheter och privata sektorn



Möbelverket
Vårt team har kommit fram till att det borde halveras
inom 3-5 år då allt vi behöver redan är producerat. 

Vi har lösningen! 

Vet ni om att den offentliga sektorn
köpte möbler för 3,5 miljarder
2020?



4 Action

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Kronofogden
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− solveig.gyllenhammar@skatteverket.se



Vem riktar sig bidraget till?
Alla våra kunder, privatpersoner och företag/organisationer

Beskriv vilket problem ni löser
Som kund saknar jag överblick över mina myndighetsärenden. 

Det är ofta mycket jag måste hålla reda på och jag saknar att 
smidigt få veta vad jag behöver göra, varför och hur. Jag vill ju 
bara göra rätt! Kontaktvägar till myndigheter ser olika ut så det 
kan ta tid innan jag hittar rätt ingång eller e-tjänst. Dessutom 
behöver jag ofta logga in vid flera tillfällen och på olika sätt.

Vad är er lösning?
Vi skapar en digital plattform där du som kund kan utföra alla dina 
myndighetsärenden - när du vill, var du vill och hur du vill. Med en 
enda inloggning gör vi det möjligt för dig att starta, följa, hantera 
och avsluta alla dina myndighetsärenden på ett och samma ställe 
– enkelt, säkert och effektivt! 

Vilken nytta skapar lösningen?
Vi gör det enklare för kunden som får EN ingång till alla 
myndigheter. 

Alla får snabbt och enkelt den hjälp och service de behöver. Vi 
minskar administrationstid för både kunder och myndigheter, 
vilket frigör resurser, spar tid och pengar.

Lösningen gör oss mer effektiva och förtroendeingivande som 
myndigheter, vilket främjar vårt samhälles demokratiska 
utveckling. Eftersom det blir lättare att göra rätt minskar vi 
risken för felaktiga utbetalningar.

Minskade utmaningar kopplade till GDPR.

Ser ni några hinder för lösningen?
• Säkerställa att det finns översättning till våra vanligast 

förekommande språk
• Teknikomognad
• Historik kring svårigheter med samordning mellan 

myndigheter och därför behövs en central samordnande 
myndighet typ Statens servicecenter

• Informationssäkerhet

En digital ingång till svenska myndigheter
Vilket tema har ni valt?

Med kundernas fokus



På denna sida hittar du all information du behöver för att sköta dina myndighetskontakter.

E-tjänst och information om hur du får hjälp och stöd 
kring att söka ett nytt arbete. 

E-tjänst och information relaterad till dina studier. 

Studier

Skatter

E-tjänst och information om hur du betalar skatt och 
folkbokföringsuppgifter.

Pension

E-tjänst och information om din pension. 

!

! Håll koll!
Det saknas uppgifter

Inlämningstiden har gått ut

!
!



Circle of life

• Deltagare från:
− Skatteverket
− Statens servicecenter
− (Migrationsverket)

• E-postadress till lagledare:
− johanna.tunander@skatteverket.se

Har ingen 
presentation



Lagnamn: Circle of life
Namn på bidrag:
Circle of inventorys

Vilket tema har ni valt?
• Öppet spår

Vem riktar sig bidraget till?
Myndigheter, Internservice/lokalförvaltning samt 

ekonomiavdelning.

Beskriv vilket problem ni löser:
Olika myndigheter som jobbar sällan med avyttring av inventarier 
och möbler. Tidspress och otydliga regelverk gör att vi arbetar på 
olika sätt både inom och utom myndigheterna. Kostar och tar 
mycket tid. Risk att lagar och regler inte efterlevs. Arbetsuppgiften 
sker sällan (risk att uppfinna hjulet på nytt), samt att lagar och 
regler ändras.

Vad är er lösning?
Genom en gemensam digital plattform, erbjuda 

återbruk mellan myndigheter.

Vilken nytta skapar lösningen?
Underlättar förvaltningen av inventarier inom de olika 

myndigheterna. 
Mindre miljöpåverkan, bidrar till Agenda 2030. 
Minska kostnader för inventarieanskaffning. 

Hushålla med stadskassan. 
Statstjänsemannarollen.

Ser ni några hinder för lösningen?
Regelverket hindrar oss att samverka (inte tillåtet att skänka 

mellan myndigheter, olika regler om marknadsmässig värdering/ 
marknadspris). Mer ekonomiskt att skrota, ej hållbart. 

Brist på samsyn av regelverk.



Myndighetsgemensam digital plattform

• Synliggör inventarier för samtliga myndigheter – Avyttring/anskaffning

• Lägga upp inventarier – Foto, fabrikat, tidplan, restvärde, skick

• Intresseanmälan/bokning – Behov, prioritetsordning, mejlavisering 

• Plattformen lämnar förslag på lösning – Ex. möbler till lunchrum 80 pers? 

• Sökfunktion – Ort, tidsspann, kategori (typ av inventarier bord, stolar etc.)

• Geografisk indelning - Samordna transporter

• Kontaktvägar – Erfarenhetsbyte inom andra lokalrelaterade områden

• Anläggningsregistret – Spårbarhet, följa upp ekonomi/inventering
Bildkälla: https://www.google.com/search?q=ipad&rlz=1C1GCEB_enSE928SE928&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwikrtuK-Nn2AhXPSvEDHY7fDxsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgrc=3lu8PEKtR3NmuM



De fem vännerna 
och Aron

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− aron.astrand@arbetsformedlingen.se



Lagnamn: De fem vännerna och Aron 
Namn på bidrag:
GiGGi – Statliga gig

Vilket tema har ni valt?
Kompetensförsörjning som drivkraft

Vem riktar sig bidraget till?
Medarbetare, chefer, myndigheterna enskilt, staten samlat

Beskriv vilket problem ni löser:
Svårigheter att kompetensförsörja, behov av att utveckla befintliga 

medarbetare, ökat behov av hybridroller , behov av att öka 
attraktionskraften som arbetsgivare, behov av att öka innovationskraften, 

behov av ökad samverkan mellan myndigheter.

Vår lösning möter de frågor som finns med i beskrivningen av temat:
• Hur kan vi utveckla förmågan att identifiera och tillgodose en myndighets 

framtida kompetensbehov?
• Hur kan vi stärka individens förutsättningar och drivkraft att utveckla sin 

egen kompetens för att fortsatt vara anställningsbar?
• Hur kan vi tillsammans inom staten samarbeta för att stärka vår 

attraktionskraft?

Vad är er lösning?
En myndighetsgemensam gig-plattform för samarbete, stora som små 
utvecklingsuppdrag, myndighetsgemensam verksamhetsutveckling, 

erfarenhetsutbyte, nätverkande etc.
Medarbetaren är drivande i vår lösning.

Vilken nytta skapar lösningen?
Samhällsnytta: bättre service till medborgare, bättre nyttjande av 

gemensamma medel, ökat förtroende för staten
Verksamhetsnytta: Ökad attraktionskraft som arbetsgivare för myndigheter 

enskilt och staten samlat, underlättar kompetensförsörjning, ökad 
innovationskraft, bättre förutsättningar att klara uppdraget

Individnytta: förutsättningar att ta eget ansvar för utveckling och lärande, 
ökad känsla av att bidra till samhället, ökad kontroll över den egna 

situationen

Ser ni några hinder för lösningen?
Utmaningar: För att vår ídé ska fungera måste vi skapa rätt förutsättningar. 
Det handlar tex om kulturförflyttning, medarbetarskap, ledarskap och synen 
på lärande så att vi skapar utrymme för genomförande, dvs. tid att gigga.

Genomförandet sker stegvis med inledande pilot för att kunna hantera 
utmaningar som tex datasäkerhet och sekretess.



Harry



DIGIMYS

• Deltagare från:
− Pensionsmyndigheten
− Statens Servicecenter

• E-postadress till lagledare:
− jenny.steen@pensionsmyndigheten.se



Lagnamn: DIGIMYS Namn på bidrag:
Digital ingång till gemensam interaktiv myndighetsyta för service

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle
• Med kundernas fokus
• Sömlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
• Extern - Alla som behöver kontakt med myndigheter
• Intern – Verksamma handläggare inom olika myndigheter

Beskriv vilket problem ni löser:
• Digitalt utanförskap, som idag utesluter människor
• Att förstå och bli guidad i den krångliga myndighetsvärden 

Vad är er lösning?
• En gemensam responsiv myndighetsportal som kan användas 

med e-legitimation/legitimering på ID-kort på Servicekontor.
• Kunden har en interaktiv profil som uppdateras med aktuella 

uppgifter från anslutna myndigheter. Profilen är baserad på var 
du befinner dig i livet. 

• Tillgängliga uppgifter tankas ner och är förifyllda vid te x 
ansökan och alla beslut finns samlade. 

• I myndighetsportalen finns en röststyrd chatt.

Vilken nytta skapar lösningen?
• Enkelheten – det ska vara lätt att göra rätt.
• En väg in till myndigheterna.
• Lättare för servicehandläggarna att hjälpa kunderna på 

sina egna enheter – det inkluderar människor i det digitala 
samhället.

• Snabbare för kund och handläggare – förifyllda korrekta 
uppgifter gör det enklare för kund att ansöka och de 
kommuniceras direkt vid ansökan, vilket minskar 
ledtiderna.

• Digitala ansökningar ger kortare handläggningstider. 
• Överskådliga uppgifter som inkomster och skulder.
• Minskar antalet felaktiga utbetalningar från 

välfärdssystemet. Det leder till färre återkrav och minskar 
överskuldsatthet.

• Förhindrar bidragsfusk.
• Minskar myndigheters kötider i telefonin.

Ser ni några hinder för lösningen?
Sekretess - vi delar uppgifter mellan myndigheter. (Löses genom 
att kunden godkänner att uppgifterna delas).



Välkommen Knut Persson 65 år, 
gift med Elsa, har två 
gemensamma barn och har 
arbetsinkomst. 
Ansök om pension 

Pensionsprognos

Bostad 

Ska du flytta?

Ansöka om bostadstillägg 

Ändra ditt skatteavdrag

Sjuk  

Ändra konto

Se ditt orange kuvert

Registrera framtidsfullmakt 

Omfattning Utländsk 
pension

Välj 

100 % Har du bott 
utomlands

Fondförsäkring

75 % Ja Ja
50 % Har du arbetat 

utomlands?
Efterlevandeskydd

25 % Ja Ja

Röststyrd chat
Mer info!



En gädda i handen*

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Havs- och vattenmyndigheten
− Jordbruksverket
− Naturvårdsverket 

• E-postadress till lagledare:
− oskar.jonsson@naturvardsverket.se



Lagnamn: 
Namn på bidrag:

Friåkartariff

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle

Vem riktar sig bidraget till?
Statliga myndigheter och näringsidkare som omfattas av förordningen för 
fiskeredskap och vattenbruksutrustning samt EU-direktiv

Beskriv vilket problem ni löser:
Enligt en ny förordning om fiskeredskap och vattenbruksutrustning ska de 
som klassas som producenter bilda och driva en 
producentansvarsorganisation. För att skapa förtroende för systemet med 
producentansvaren så är det viktigt att systemet fungerar och att alla berörda 
företag är med och betalar och att ingen smiter undan. Man vill undvika så 
kallade ”friåkare”. Vi föreslår en lösning för att identifiera friåkare och hur 
man kan informera dem så att det blir lätt för dem att vara med och betala.

Vad är er lösning?
Genom att använda och revidera så kallade TARIC-koder kan man få 
information om exportörer från tredje land och importörer i Sverige via 
Tullverket. Genom att förbättra, förenkla och harmonisera koderna gentemot 
EU-direktiv och förordningar så kan dessa i vår lösning användas för en 
differentierad tullavgift. Vår lösning är ett system som använder utvecklade 
Taric-koder, automatiserat lägger producentansvarsavgiften på producenter i 
tredje land i oklara situationer samt med QR-koder underlättar för exportörer 
och importörer i administrationen.

Vilken nytta skapar lösningen?
Vår lösning gör det enklare för exportörer och importörer inom EU 
att välja rätt kod (TARIC) och betala en avgift som kommer 
producentansvarsorganisationerna tillgodo.

Ser ni några hinder för lösningen?
TARIC-koderna från Tullverket behöver revideras och harmoniseras inom 
EU. Koderna behöver tas fram så att de inte ger för stor 
uppgiftslämnarbörda/plikt. Det ska vara lätt att göra rätt. Arbetet med att 
definiera vilka redskap som omfattas påbörjas direkt efter hackatonet med 
producenter och myndigheter, Ett EU-mandaterat standardiseringsarbete har 
påbörjats. Förslagslämnarna ingår i relevanta forum med EU-kommissionen





SkaTull Kronofogden

• Deltagare från:
− Kronofogden
− Skatteverket
− Tullverket

• E-postadress till lagledare:
− charlotta.ellmin@skatteverket.se



Lagnamn: SkaTull Kronofogden
Namn på bidrag:

Malte ”Multe” Spoc – Sveriges multitjänsteman

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle

Vem riktar sig bidraget till?
Myndigheter som utför kontroller, samt medborgare

Beskriv vilket problem ni löser:

Den organiserade brottsligheten ökar, och då krävs snabba, 
innovativa åtgärder. Vi möjliggör ett effektivt utnyttjande av 
kontrollresurser samt utökar möjligheterna för datadrivna, 

faktabaserade urval

Vad är er lösning?
Malte ”Multe” Spoc är Sveriges multitjänsteman, och single point

of contact (SPOC) vad gäller kontroller. Multe står för ett 
myndighetsövergripande kontrollkoncept som med modern teknik 
och innovativa arbetssätt tar de framgångar som idag uppnås vid 

särskilda gemensamma insatser till vardag.

Vilken nytta skapar lösningen?
Stora tidsbesparingar för individer utan brottsligt uppsåt. Ökad 

tillit till myndigheter. Tids- och resursbesparingar i myndigheterna. 
Bättre, faktabaserade kontroller som försvårar organiserad 

brottslighet.

Ser ni några hinder för lösningen?
Tekniskt genomförbart men många rättsliga hinder i dagsläget. 

Utveckling mot utökad samverkan ökar genomförbarheten.



Sveriges nya multitjänsteman

Spoc



Kvicka förbindelser
• Deltagare från:
− Pensionsmyndigheten

• E-postadress till lagledare:
− linda.broe@pensionsmyndigheten.se



Lagnamn: Kvicka förbindelser
Namn på bidrag:

Ett samtal, rätt skatt

Vilket tema har ni valt?
• Hela människan
• Med kundernas fokus

Vem riktar sig bidraget till?
Pensionärer (2.3 miljoner)

Beskriv vilket problem ni löser:
Pensionärerna hänvisas mellan SKV och PM i frågor gällande hur 

mycket skatt de ska betala för att inte få kvarskatt. Det saknas 
gemensamma rutiner och samarbete mellan myndigheterna. 

Pensionären fungerar idag som en mellanhand i stor utsträckning. 
Trots samtal med både SKV och PM blir skatteavdraget i många 

fall ändå inte rätt utan antingen för högt eller för lågt.

Vad är er lösning?
• Utöka samarbetet och arbeta fram en gemensam 

informationsstrategi mellan myndigheterna
• Gemensamt utveckla anpassade beräkningsstöd som 

används av båda myndigheterna för att kunna hjälpa 
pensionärer att beräkna rätt skatt

• Automatiskt överföra fattade jämkningsbeslut eller 
information om ändrat extra skatteavdrag från SKV till PM

• Hjälpa pensionären ansöka om jämkning vid behov

Vilken nytta skapar lösningen?
• Pensionären får likvärdig hjälp redan i första kontakten, 

oavsett om hen kontaktar PM eller SKV
• Pensionären betalar rätt skatt från början, får ingen kvarskatt 

som i förlängningen riskerar att bli ett ärende för Kronofogden
• Onödig efterfrågan via mail och telefon hos myndigheterna 

minskar vilket frigör resurser som kan arbeta med andra typer 
av ärenden, vilket gynnar även övriga medborgare

Ser ni några hinder för lösningen?
Inga hinder identifierade



Skattesnurra
SKV kundservice

Jämkning

Pensionären gissar extra skatteavdrag
Jämkningsbeslut

Kvarskatt Skatteåterbäring

Registrera ny skatt igen

Skuldsatt
Lever under 
tillgångar

Skattesnurra



Lag1

• Deltagare från:
− Kronofogden
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− maria.fhaner@skatteverket.se



Lag1
Namn på bidrag:

Digital samverkan 2.0

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett  

välfungerande samhälle

Vem riktar sig bidraget till?
Kronofogdens Verkställighet

Skatteverkets Borgenär

Beskriv vilket problem ni löser:
I det dagliga arbetet finns det ett otillräckligt informationsutbyte 

mellan Kronofogdens verkställighet och Skatteverkets borgenär. 
Det medför merarbete och ineffektivitet eftersom viss information 
som är av vikt för båda myndigheters utredningar måste inhämtas 

och skickas manuellt. I förlängningen är det både tidskrävande 
och ineffektivt. 

Vad är er lösning?
Vi ser ett behov av en utökad digital process där information och 
förfrågningar kan delas mellan Verkställigheten och Borgenären. 

Lösningen består av att utöka befintliga program inom 
verksamheterna med mer information istället för att skapa en ny 

plattform.

Vilken nytta skapar lösningen?
Inspektörer och handläggare kan på ett enklare sätt ta till sig mer 
information gällande sina pågående utredningar. Detta skapar en 
mer effektiv handläggning vilket kan leda till att oseriösa aktörer 
stoppas snabbare, rättssäkerheten ökar och rätt resurser läggs 

på rätt ärenden. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Olika system som ska kommunicera med varandra. Hur långt 

borgenärslagen sträcker sig. Att skapa lösningen utifrån befintliga 
program. 



Kort sammanfattning 

• Tillsammans för ett välfungerande samhälle

• Kronofogdens Verkställighet – Skatteverkets Borgenärenhet

• Lösning för en utökad informationstillgänglighet och mer effektiv 
handläggning

• Vidareutveckling av myndigheternas befintliga kommunikation 



League of Skusan
• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− linda.h.karlsson@kronofogden.se



Lagnamn: League of Skusan
Namn på bidrag:

DiA – Digital fordringsanmälan för Skuldsanering

Vilket tema har ni valt?

• Med kundernas fokus

Vem riktar sig bidraget till?
Skuldsaneringsborgenärer

Beskriv vilket problem ni löser:

Det saknas ett formkrav hur en fordringsanmälan inom 
skuldsaneringen ska se ut. En stor del av våra borgenärer saknar 
idag en möjlighet att digitalt skicka in en anmälan. Vi medarbetare 

på skuldsaneringen saknar därmed strukturerat underlag.  

.

Vad är er lösning?
Vi skapar en enkel E-tjänst för borgenärer att anmäla en fordran. 

Vi kräver bank-ID legitimering i samband med kontoanmälan

Vilken nytta skapar lösningen?
Kundnytta: Tillfredsställer kunderna med smarta digitala lösningar, en trygg 
möjlighet att lämna rätt uppgifter. Bank-ID legitimering vid anmälan av konto 

förhindrar bluffakturor. 

Verksamhetsnytta: Vi får rätt information från start, minskar våra kostnader 
genom automatisering, förkortar ledtiderna samt betalar ut till rätt mottagare. 

Vi får även en minskad pappershantering. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Vi ser att den här lösningen är genomförbar, dock behöver flera 

verksamhetsavdelningar samverka vilket alltid är en utmaning. Det 
kan finnas aspekter inom IT-säkerhet som vi inte har tagit ställning 

till ännu.



Digital fordringsanmälan för Skuldsanering

Ett enklare sätt för privatpersoner och mindre företag att 
anmäla en skuld till Skuldsaneringen



Lost in Translation
• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− andreas.d.johannisson@kronofogden.se



Lagnamn: Lost in Translation
Namn på bidrag: Lost in Translation

Vilket tema har ni valt?
• Öppet spår
• Sömlös informationshantering
• Med kundernas fokus

Vem riktar sig bidraget till?
Användare: Copywriter, Översättare, Kravanalytiker,

UX, Test, Utvecklare

Beskriv vilket problem ni löser:
Texthanteringen för E-tjänster och Mina sidor på Kronofogden är 

idag komplicerad och kräver manuellt arbete i utvecklingsteamen. 
Då uppdateringar görs i json-fil kan textuppdateringar inte 

hanteras av copywriter eller av översättare utan behöver hanteras 
av utvecklare eller kravanalytiker. Manuellt arbete som ex. 

konvertering till excel och tillbaka till json krävs innan filerna kan 
skickas för översättning. 

Vad är er lösning?
Ett intuitivt verktyg som gör det möjligt att uppdatera texter 

interaktivt och kunna se resultatet i realtid. Verktyget är uppbyggt 
av en del som visar texterna i en trädstruktur och en del som 
visar texten i gränssnittet för aktuell tjänst. Det finns också en 
sökfunktion i verktyget för att enkelt söka fram en specifik text, 
samt en exportfunktion som genererar ut en json-fil som kan 

användas direkt i tjänsterna.  

Vilken nytta skapar lösningen?
Textarbetet kommer att kunna hanteras på ett enklare sätt där det 

blir möjligt för copywriter och översättare att lägga in texter 
löpande under projektets gång utan beroende till 

utvecklingsteamen. Detta kommer att spara mycket tid. Då man 
kan se slutresultatet i realtid blir det enklare att se om texten kan 
användas. Verktyget kan också användas av översättare för att 

se texten i rätt sammanhang. 

Ser ni några hinder för lösningen?
För att få full funktionalitet krävs mindre ändringar i de olika 

tjänsterna. Större delen av funktionaliteten fungerar även utan 
uppdateringar i tjänsterna. Ytterligare utveckling krävs för att visa 

specialfall, ex. specialtext för ett visst villkor eller för felfall.  



Beskrivning av verktyget

• Verktyget är uppbyggt av följande delar: 
− Trädstruktur med texter
− Förhandsgranskning i realtid där uppdateringar syns direkt i tjänsten. 
− Meny för att kunna växla mellan specifika villkor eller språk. 
− Knapp för att generera fram en json-fil för flera olika språk. 
− Sökfunktion för att söka fram en specifik text. 
− Verktyget kan användas oavsett vilket språk webbtjänsten är byggd i. 
− Verktyget kopplas till en testmiljö (i detta fall Mina förelägganden)



Miljöhjältarna

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Kronofogden
− Skatteverket
− Specialpedagogiska skolmyndigheten
− Statens servicecenter

• E-postadress till lagledare:
− jennie.edfors@skatteverket.se



Lagnamn: Miljöhjältarna 
Namn på bidrag:

Innovativ, digital plattform för miljösamarbete

Vilket tema har ni valt?
• Öppet spår

Vem riktar sig bidraget till?
Statliga myndigheter som lyder under förordning (2009:907) om 

miljöledning i statliga myndigheter.

Beskriv vilket problem ni löser:

Statliga myndigheter har krav på miljöledningssystem, men det 
råder resursbrist (både hos vägledande och utförande 

myndigheter) och handläggare sitter ofta ensamma med 
miljöfrågor och får hitta egna lösningar. Vi arbetar därmed inte 

effektivt och hushållar inte med statens resurser.

Vad är er lösning?

En digital samarbetsplattform som utvecklas och administreras av 
Statens servicecenter. 

Vilken nytta skapar lösningen?
Ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna 

ger försättningar för:

Mer effektivt miljöarbete inom statliga myndigheter. Möjlighet till 
en generell kvalitetshöjning av de statliga myndigheternas 

miljöarbete och en förbättrad miljöprestanda.
Framtidsnytta: staten tar ansvar och bidrar mer kraftfullt till ett 
framtida hållbart samhälle vilket medför större chanser för en 

fortsatt beboelig planet. 

Ser ni några hinder för lösningen?
Det behövs ett uppdrag, via t ex regleringsbrev, samt anslag för att 

tillhandahålla tillräckligt med resurser. Tekniska funktioner på 
plattformen, kvalitetssäkring av plattformen.



• Upphandlingsmyndigheten
• Statens Inköpscentral
• Energimyndigheten
• Trafikverket
• M.fl.

Regeringskansliet

Resurser

Webbplattform för samverkan 
mellan myndigheter

Uppföljning av 
departement

Myndigheter

• Agenda 2030
• Svenska miljömål
• Förordning 2009:907 om 

miljöledning i statliga myndigheter

Naturvårdsverket

Miljöledningsrapport
sammanställning

Miljöledningsrapport

Resurser

Ständigt förbättringsarbete

Behov Tillvägagångssätt

Resurser



NUCapp
• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− camilla.moberg@kronofogden.se



Lagnamn: NUCapp
Namn på bidrag:

NUCapp

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle
• Sömlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
Samarbetspartners tillsammans med Kronofogden

Beskriv vilket problem ni löser:
Bristande samarbete mellan parter som jobbar mot ekonomisk 

brottslighet.
Bristande information utbyte

Vad är er lösning?
Enklare samarbete mellan myndigheter för att minska ekonomisk 
brottslighet samt smidigare informationsfördelning för mer effektiv 

tillgångsutredning.

Vilken nytta skapar lösningen?
Snabb översikt

Enkel kontakt med Kronofogden 
Skapa kommunikation mellan andra myndigheter inom NUC

Ser ni några hinder för lösningen?
Risk för misstro

Sekretess mellan myndigheter
Teknisk avancerad lösning med många inblandade parter



NUCapp – Framtidens samverkansapp



Partnership

• Deltagare från:
− Kronofogden
− Pensionsmyndigheten

• E-postadress till lagledare:
− arturs.erlandsen@kronofogden.se



Lagnamn: Partnership
Namn på bidrag:
Myndighetsportalen

Vem riktar sig bidraget till?
Främst myndigheter men även andra institutioner (som t ex banker, försäkringsbolag, 
domstolar) som vi är i behov av information ifrån. 

Beskriv vilket problem ni löser:
• Verksamhetsutveckling är idag begränsat till den egna myndigheten
• Det medför att varje myndighet oftast skapar egna lösningar utan att 

samverka med andra myndigheter

Vad är er lösning?
Vi vill skapa en samarbetsyta som möjliggör ökad samverkan kring 

gemensamma förbättringar mellan myndigheter exempelvis utformning av 
informationsutbyte, kompetensutbyte osv. 

Vilken nytta skapar lösningen?
• Förbättrar samspelet med andra myndigheter för att ta fram olika 

beslut, rutiner m.m.
• Fler involveras i förbättringsarbete än bara utvecklarna själva
• Bidrar till nytänkande kring problem som inte tagits upp förut på grund 

av begränsad samverkan med andra myndigheter
• Skapar nya samarbeten mellan myndigheter
• Myndighetsportalen bildar en ny bro mellan myndigheter som är 

anslutna

Ser ni några hinder för lösningen?
Behövs vilja från myndigheter att utveckla ett nytt arbetssätt avseende 

förbättringsarbete

Vilket tema har ni valt?
Tillsammans för ett välfungerande samhälle



Koncept

Myndighetsportalen
• Utformat som ett samarbetsrum för myndigheter och institutioner 

där förslag kan läggas fram och samverkan kan ske mellan parterna. 
• Möjliggör för myndighetsöverskridande utvecklingsarbete istället för 

enskilt som det var förut. 
• Myndigheter och institutioner kan ansluta sig till tjänsten och få 

tillgång till den gemensamma portalen på ett enkelt sätt. 



Salander

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− susan.timonen@arbetsformedlingen.se 

Har ingen 
presentation



Lagnamn: Salander 
Namn på bidrag:
Myndighetsappen

Vem riktar sig bidraget till?
Behöriga medarbetare inom en myndighet som på ett smidigt, 
snabbt och rättssäkert behöver komma i kontakt med andra 

myndigheter. 

Beskriv vilket problem ni löser:
Handläggningstid kortas avsevärt genom att inte behöva skicka 

per post, diarieföring, svar per post, ny diarieföring samt att 
ärendet snabbare kommer till rätt person/avdelning/enhet.

Vad är er lösning?
En  applikation där behöriga handläggare på myndigheter har en 
dubbelriktad snabb, smidig och rättssäker kontaktväg. För varje 

ärende skapas ett ärendenummer och ärendet diarieförs 
automatiskt som inkommande. 

Förslag: En pilot där fem myndigheter testar appen, utvärdering 
efter sex månader för att se hur den fungerar och om den kan 

användas av fler myndigheter. 

Vilken nytta skapar lösningen?
Sparar handläggningstid och skyddar myndigheterna så inte 
obehöriga får tillgång till personuppgifter eller ärende. Frågor 

dirigeras rätt av mottagande myndighet.

Ser ni några hinder för lösningen? 
Resurser behövs för att ta fram, godkänna, förankra och utvärdera 

appen. Ledningsovilja att genomföra nytt arbetssätt. 

Vilket tema har ni valt ?
Tillsammans för ett välfungerande samhälle



IMORGON

Dubbelriktad intern elektronisk brevlåda mellan myndigheter från en applikation.

 Förkortar handläggningstid
 Rättssäker
 Skyddad
 Snabb



Slinglösarna
• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− mats.persson@kronofogden.se



Lagnamn: Slinglösarna 
Namn på bidrag: 
Fula Fuskar i Välfärds systemet

Vilket tema har ni valt?

Öppet spår
Sömnlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
Flertalet myndigheter

Beskriv vilket problem ni löser:
Utbetalning av bidrag och ersättningar sker utan samkörning av 
inkomstuppgifter och utan samkörning med andra myndigheter 
och bidragsutbetalare.

Vad är er lösning?
Centraliserad plattform för utbetalningar som generera en 
flaggning vid misstänkt fusk hos berörda utbetalare och som 
leder till en aktiv åtgärd.

Vilken nytta skapar lösningen?
Få kontroll över felaktiga utbetalningar av bidrag och ersättningar 
för att kunna upprätthålla vårt välfärds samhälle.

Ser ni några hinder för lösningen?
Hinder i lagarna för sekretess mellan myndigheter.
Problemet är välkänt men inga konkreta åtgärder har införts.



Lösningsbeskrivning

Myndighet1
Utbetalning

Myndighet2
Utbetalning

Myndighet3
Utbetalning

Myndighet4
Utbetalning

Kontrollfilter 
för otillåtna 

utbetalningar 
enligt  

regelverk.

Inga hinder  
för 

utbetalning

Vid hinder för 
utbetalning 
skapas en 

arbetsuppgift 
till berörd 
myndighet 
för kontroll 

Central 
databas ”NAV” 

för 
utbetalningar

Kontroll 
Ok

Utbetalning

Registrerad 
utbetalning, 
stoppas och 

utreds.
Berörd 

myndighets 
inkorg i ”NAV”



Sunda konkurrenter

• Deltagare från:
− Arbetsförmedlingen
− Skatteverket

• E-postadress till lagledare:
− ulrika.forsen@skatteverket.se



Lagnamn: Sunda konkurrenter

Namn på bidrag:
”Information till skuldsatta privatpersoner som vill starta företag”

Vilket tema har ni valt?

• Hela människan
Berör även: 
- Tillsammans för ett välfungerande 
samhälle
- Med kundernas fokus
- Sömlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
Privatpersoner som har skulder och som vill starta företag.

Beskriv vilket problem ni löser:
Vårt bidrag handlar om information om vilken inverkan en skuld 
kan ha för en person som har för avsikt att starta företag. 
Informationen motverkar ytterligare skuldsättning / 
överskuldsättning. Genom tidig och tydlig information från flera 
myndigheter hjälper vi tillsammans kunden att göra rätt från 
början.

Vad är er lösning?
En målgruppsanpassad information på Kronofogden.se.

Vilken nytta skapar lösningen?

Ser ni några hinder för lösningen?
Nej, förslaget upplever vi ligger i linje med god kundinsikt och 

myndighetssamverkan samt är genomförbart inom kort eftersom det vare sig 
finns några lagliga eller tekniska hinder.

Kundnytta: 
- Motverkar ytterligare skuldsättning / överskuldsättning 
- Tydligare/enklare för kunden 
- Möjliggör att göra rätt från början
- Förtroendeskapande med enhetlig information från flera  myndigheter 
inkl. KFM

Verksamhetsnytta:
- Dialogstöd för KFM:s handläggare i kontakt med kund
- Minskar antalet onödiga förfrågningar
- Minskar antalet svåra samtal vilket påverkar arbetsmiljön positivt.
- Minskar avslagshandläggning på andra myndigheter, t.ex. SKV (F-skatt) 
och AF (starta eget bidrag)

Samhällsnytta:
- Främjar sund konkurrens genom att informationen medvetandegör 
skuldsatta kunder om vikten av att vara skuldfri. Gynnar näringslivet.
- Främjar myndighetssamverkan.



- Hej! Jag har fått en kvarskatt på 
150 000 kr pga. reavinst efter jag sålde huset för två år 
sen. Sen har jag även en obetalda parkeringsavgifter
på nu totalt 10 000 kr eftersom jag saknar parkering 

där jag bor. Jag har dock inte kunnat betala så nu har 
allt hamnat hos Kronofogden……

- Men du kan väl söka 
anstånd hos Skatteverket 

med skatten och be 
parkeringsbolaget om en 

avbetalningsplan? 

- Nej, Skatteverket 
säger jag inte har 
särskilda skäl för 

anstånd för jag borde 
ha lagt undan pengar 
av vinsten till skatten, 
vilket jag då tyvärr inte 

gjort….och 
parkeringsbolaget går 

inte med på avbetalning 
om inte alla 

fordringsägare gör 
det….

- Ingen idé att heller prata med 
banken för dels har skatteskulden 

nu gjort så jag fått en 
betalningsanmärkning och sen har 

jag ingen inkomst sen några 
månader tillbaka. Blev av med 

jobbet pga. pandemin….

- Men nej va tråkigt!
Hur Ska du göra då?

Kronofogden kommer 
väl utmäta dina grejer 
om du inte betalar?

- Ja det finns ju en risk för utmätning så 
jag har nu kommit på att jag ska starta 

företag för att få inkomst så kan jag 
ansöka om avbetalningsplan  hos 
Kronofogden istället. För jag är ju 

snickare i grunden så jag tänker starta en 
enskild firma och ta uppdrag. Jag har läst 

på Verksamt.se om hur man startar 
företag.

- Vilken bra idé!  
Tips: Sök även då 
starta eget bidrag 

hos 
Arbetsförmedlingen!

Skuldsatt 
privatperson

Kompis

Skuldsatt privatperson 
som vill starta företag

Problembeskrivning

- Ok, men då får 
du väl prata med 

banken om ett 
lån för att betala 

alla skulder?  

Skuldsatt 
privatperson

Kompis

Kompis Kompis

Skuldsatt 
privatperson



Swish-It
• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− isac.larsson@kronofogden.se



Lagnamn: Swish-It
Namn på bidrag:

Betala korrekt, lätt och direkt

Vilket tema har ni valt?
1. Med kundernas fokus
2. Tillsammans för ett 
välfungerande samhälle

3. Sömlös informationshantering

Vem riktar sig bidraget till?
• Svarande med förelägganden som vill betala direkt 
• Ombud som vill ha betalt snabbt

Beskriv vilket problem ni löser:
• Kronofogden saknar aktuella belopp på 

betalningsföreläggande 
• Begränsade betalningsalternativ 
• Felaktiga inbetalningar

Vad är er lösning?
• Möjliggöra betalning av betalningsförelägganden via Swish
• Att kunna se uppdaterat belopp direkt i vårt interna system 

SARA samt på Mina Sidor

Vilken nytta skapar lösningen?
• Enklare hantering för svarande
• Mindre belastning för samtliga parter
• Mer effektiv process
• Sökande får sin betalning snabbare
• Ett nytt steg i digitaliseringen

Ser ni några hinder för lösningen?
• Alla svarande har inte BankID
• Alla ombud har inte Swish i nuläget



Betala korrekt, lätt 
och direkt 
VI VILL GÖRA DET ENKLARE FÖR 
SVARANDE MED 
BETALNINGSFÖRELÄGGANDE ATT 
BETALA.



Västerbottens 
Stolthet

• Deltagare från:
− Kronofogden

• E-postadress till lagledare:
− mattias.lindgren@kronofogden.se



Lagnamn: Västerbottens Stolthet
Namn på bidrag:

Snabbutbildning för Polisen om utmätning 

Vilket tema har ni valt?
• Tillsammans för ett 

välfungerande samhälle

Vem riktar sig bidraget till?
Polisen i förstahand men även Tull och Kustbevakning. 

Beskriv vilket problem ni löser:
De flesta poliser har inte kunskap om vilka regler som 
gäller om utmätningar och vad Kronofogden letar efter. 

På många orter så finns det ingen eller liten samverkan i 
dagsläget.

Vad är er lösning?
Videoföreläsning om utmätning riktat till poliser.

Informationssida om utmätningar 
Minneslapp med kontaktuppgifter 

Vilken nytta skapar lösningen?
Ökar utmätningar främst från kriminella ökar samverkan mellan 

polis och Kronofogden.

Ser ni några hinder för lösningen?
Enda hindret som vi kan se är om Polisen inte är intresserad vilket 
vi bedömer är en låg risk med tanke på den entusiasm den lokala 

polisen har för samverkan.



• Genom att göra en kort videoföreläsning som tar upp det viktigaste så 
kommer vi att öka kunskapen hos polisen och därigenom öka mängden 
indrivna pengar och egendomar främst från kriminella. 

• Tanken är att kombinera videoföreläsningen med en kondenserad 
informationssida om utmätningar och en minneslapp med kontaktuppgifter 
och minnesstöd

• Tanken är att minneslappen med kontaktuppgifter skall vara lokaliserad vilket 
kommer att leda till den lokala samverkan ökas när polisen har ett 
snabbnummer att ringa under kontorstid.   

• Samma utbildning kan även tas med Tullen och Kustbevakning

Lösning
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