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Ökad effektivitet i det brottsbekämpande arbetet
Tullverket ska ta fram nytt utredningsstöd för sitt brottsutredande arbete.
Utredningsstöd är det första projektet av flera i satsningen ”Digital brottshantering”. Syftet med
investeringen är att effektivisera det brottsutredande arbetet inom Tullverket. Det nya
utredningsstödet ska möjliggöra en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering av ärenden inom
processen Hantera brott, såsom den definierats av Tullverket.
Investeringen ska, utifrån verksamhetens behov, leverera användarvänligt och funktionellt IT-stöd för
arbetet inom processen Hantera brott från inrapportering till digital arkivering. Behovet av att hantera
information digitalt och i strukturerad form ska tillgodoses med möjlighet att anpassa IT-stöden på ett
enkelt och kostnadseffektivt sätt till kommande lagkrav samt andra interna och externa krav.

Verksamhetens behov av en ökad förmåga att leda, samordna, mäta och följa upp arbetet ska
tillgodoses genom projektet och tillsammans med övriga förändringar bidra till en effektivisering av
arbetssättet.
Utredningsstödet beräknas driftsätta bl.a. funktionalitet för inrapportering av brott och beslag 1
januari 2020 och effekthemtagningen ska vara klar 31 december 2020. Kostnaden för projektet
beräknas till 63 mnkr.

Satsningen ”Digital brottshantering” består av minst tre projekt till, hela satsningen har en beräknad
kostnad om minst 100 mnkr och är driftsatt i december 2022 med effekthemtagning 31 december
2023.

Metodik
• Tullverket har aktivt sökt Expertgruppens bedömning av den valda investeringen.
• Kansliet har träffat 8 representanter från både verksamhet och ledning i olika sammanhang och
konstellationer, sammantaget vid ca 6-7 tillfällen.
• Tullverket har från början visat öppenhet med svårigheter och risker och behovet av
Expertgruppens råd.
• Expertgruppens 6 utgångspunkter har använts som grund för identifiering av observationer,
grundorsaker och rekommendationer.
• Expertgruppens rekommendationer har tagits fram efter samråd med Tullverket.
• Myndigheten har uttryckt önskemål om fortsatt stöd från Expertgruppen och då inte enbart
kopplat till enskilda investeringar.

Expertgruppens iakttagelser
• Utredningsstödet är en strategisk satsning för att långsiktigt säkerställa en enhetlig, effektiv och
rättssäker brottsutredande verksamhet inom Tullverket.
• Satsningen är välmotiverad utifrån slutanvändarnas behov och lägger i linje med myndighetens
långsiktiga inriktning.
• Det finns ett tydligt engagemang och ägarskap för satsningen i myndighetens ledning.
• Tullverket anser att invänta ett eventuellt kommande gemensamt utredningsstöd i nuläget är
förenat med risker. Myndigheten har under flera år önskat använda/återanvända det system
Polisen har/ska utveckla. Den för staten som helhet mest effektiva lösningen har inte kunnat infriats
trots tydlig efterfrågan från Tullverket i förhållande till både Polisen och Regeringskansliet.
• Investeringens scope är omfattande. Arbetet har brutits ner i mindre delar men funktionalitet till
användare kommer att levereras först i januari 2020. Projektet bedömer att det finns avsevärda
hinder med att leverera funktionalitet tidigare eftersom befintliga system inte kan, eller att det är
mycket kostsamt, att anpassa dessa till rådande och kommande lagkrav.
• Myndigheten har uttryckliga önskemål om att arbeta mer agilt men har ännu inte fullt ut hittat en
lämplig struktur för detta.

Lägg grunden för snabbare leverans

Expertgruppens rekommendationer

• Det vi sett och hört i dialog med er är att ni både har förmågan och viljan att våga utmana er. Fortsätt
så!
• Vi bedömer att det finns stora samhällsekonomiska fördelar med att utredningsstödet utvecklas
tillsammans med Polisen. Trots era tidigare utmaningar att hitta samsyn kring hur ett närmare
samarbete ska utformas så att båda myndigheters behov ska kunna tillfredsställas, vill vi ända råda
er att ta ett omtag i frågan.
• Om ni väljer att gå vidare med ett eget system - se det inte som en permanent lösning. Även ett
egenutvecklat system bör åtföljas av att ni investerar tid i samverkan med Polisens utveckling. Ni
behöver även fortsättningsvis arbeta med två linjer; både bygga upp ett eget system, men samtidigt
hålla ögonen på möjligheten att ni inom 3, 5, eller 7 år inte längre behöver detta system.
• Vi vill även råda er att försöka utgå från det ni har före ni investerar i ett helt nytt system. Ett nytt
system först om 3 år riskerar att inte möta användarnas förväntningar och behov (som kan ha
ändrats över tid). Dessutom finns det en risk att existerande system inte vidareutvecklats under
samma period. Genom att hitta ett sätt att bygga det nya på det man har, kan man lättare hitta
snabba leveranser och därigenom feedbackloopar som gör det lättare att träffa rätt.

Expertgruppens rekommendationer
• Ta hjälp av agila konsulter. Investera ett par dagar med att fundera på ett helt annat och nedbrutet sätt att
attackera behovet av ett förnyat utredningsstöd.
• Testa en ”mobile first approach”. På det sättet kan myndigheten pröva om det är möjligt att istället för ett
helt nytt system bygga ut saknad funktionalitet via en app och därefter anpassa befintligt
ärendehanteringssystem. Utvecklingen av systemet kan då byggas i flera steg.
• För att snabbare utveckla nya förmågor krävs ibland att organisationen jobbar på två sätt samtidigt.
Forskning har visat att det ofta underlättar att placera en mindre ”krisgrupp” eller ”task force” separat från
vanlig verksamhet och ge dem instruktioner att medvetet avvika från etablerade metoder
(vattenfallsstrukturer), normer och arbetssätt. Pröva om detta förhållningssätt t.ex. kan appliceras på
”mobile first approach”.
• Fortsätt på den inslagna vägen att ha en beslutskraftig och aktiv produktägare som är dagligt närvarande.
• Försök löpande få ut funktionalitet i drift. Investeringen kan med fördel styras med budget per kvartal där
projektet får beskriva vad de tror sig kunna producera och få i drift under nästkommande kvartal – bryt ner i
minsta möjliga värdeleveranser.
• För att skapa ökat engagemang och träffsäkerhet i beslutfattandet använd demos även i styrgruppens
arbete.

