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Plattform för e-underskriftsbehov

• Kommunsignering.se ger en flexibel plattform för en 
kommuns e-underskriftsbehov.

• Integreras gärna med kommunens olika applikationer.

• Kommunsignering.se presenterar olika e-
underskriftsvarianter för olika behov
(se följande sidor med behovsbilder).

• Svensk molntjänst.

• Vissa komponenter kan som hybridlösning vara 
lämpliga att köras i kommunens IT-miljö.

• Det finns kopplingar till våra andra lösningar, såsom 
Styrelsemöte.se och Socialjour.se.



Skapa e-underskrift efter behoven

• “One-size-does-not-fit-all” 

Det är mycket svårt att samtidigt kombinera:  
• Extremt hög säkerhet 

• Fantastiskt god användarvänlighet

• Stor kostnadseffektivitet

Och behoven är olika – därför bör vi anpassa och optimera!

• Kommunsignering.se levererar olika sorters väloptimerade och 
behovsanpassade e-underskriftslösningar: Behovsbild 1, 2 och 3 på de 
följande sidorna ger några typiska exempel

< vs >



Behovsanpassning...
• Avancerad e-underskrift för höga formella krav

• Via BankId

• Resultat i form av signerad PDF enligt öppen standard 

• Har “godkänts" i kammarrättsdom angående KS i Kungsbacka

• Exempel: 
• E-underskrivna e-ansökningar av olika slag från

invånare via Kommunsignering.se. 

• E-underskrivna omhändertagandebeslut via 
Kommunsignering.se (och Socialjour.se) 

• E-justering av nämndsprotokoll och dotterbolags 
årsstämmeprotokoll via Kommunsignering.se 
(och Styrelsemöte.se)

Behovsanpassning 1:



Kommunsignering.se t ex:
E-ansökan från invånare

E-underskrivs med BankId och lämnas 
automatiskt in elektroniskt till 
kommunen.

Invånaren får en kopia av ansökan till sin 
epost (eller vid känsliga uppgifter, via 
säker leverans med BankId, se separat 
sida nedan).

Behovsanpassning 1, exempel:



Kommunsignering.se
(och Socialjour.se) t ex:
Omhändertagande-
beslut 

E-underskrivs av ordföranden med 
BankId

Behovsanpassning 1, exempel:



Behovsanpassning...
• Säker e-underskrift med något enklare hantering 

• Via SMS-engångskod
• Kan vara fördel att slippa hantera personnummer 

(vissa vill inte använda eget BankID, samt pga GDPR – även om
mobilnr också är en personuppgift kan det vara mindre känsligt)

• Resultat i form av signerad PDF enligt öppen standard
• Jmf fri bevisprövning i svensk rätt

• Exempel: 
• E-justering av vanliga styrelseprotokoll i ideella 

organisationer och kommunala bolag
• E-underskrift av vissa avtal med individer och föreningar inom 

kommunal servicegivning såsom fritidslokaler/idrott/simhall
• Att ge GDPR-samtycke
• E-underskrift av enklare leverantörsavtal
• E-underskrift av enklare konsultavtal
• Utförs i Kommunsignering.se (och Styrelsemöte.se)

Behovsanpassning 2:



Kommunsignering.se t ex:
Överenskommelse att 
nyttja sportlokal

E-underskrivs med 
engångs-SMS-kod

Behovsanpassning 2, exempel:



Behovsanpassning...
• Säker e-underskrift för intern hantering 

• Intern identifiering (AD-inloggning, SAML etc) och 
Godkänn-knapp

• Resultat i form av signerad PDF enligt öppen standard.
Vid enklare krav kan det räcka med kvittens och loggning.

• Stämpelsignering, kan göras med vårt s.k. certifikat eller 
kommunens

• Kan kombineras med s.k. tvåfaktor-tekniker (smartcard för 
AD-inloggning, SMS-kod e dyl)

• Exempel: 
• Dokumentation av beslut inom omvårdnad/sjukvård

• Attestering i ekonomiunderlag eller fakturor

• Ersättande av ett stort antal sammanhang där 
bläckpenneunderskrift slentrianmässigt används idag 
internt inom kommunerna  

1. Granska      2. Godkänn

Behovsanpassning 3:



Behovsanpassning 3, exempel:

Kommunsignering.se t ex:
Attest av faktura

E-underskrivs via intern identifiering och 
Godkänn-knapp



Integrationer – ökad bekvämlighet

• Vi erbjuder mycket gärna att göra integrationer med 
verksamhetsapplikationer, dokumenthanteringssystem, 
diarier etc.

• Vi har flera s.k. API:er enligt vedertagna standarder i drift 
sedan länge för olika delar av våra tjänster.

• Vi vidareutvecklar gärna API:erna så de passar för kommande 
integrationsbehov.

• Vi har kopplingar till våra andra lösningar, såsom 
Styrelsemöte.se och Socialjour.se

• Vi har mycket lång erfarenhet av att göra integrationer.



Grund: EU-förordningen eIDAS  

• Gamla Signaturlagen är överspelad. 
eIDAS (2014/2016/2018), en EU-förordning, gäller numera i Sverige

• Ofta associerar man eIDAS med att kunna acceptera utländsk identifering, men 
eIDAS definierar även inhemsk Avancerad och Kvalificerad e-underskrift

• Det finns en väletablerad praxis inom statliga myndigheter och i företag att 
använda Avancerad e-underskrift i Sverige – för en stor mängd användningsfall 
(men kommuner släpar i viss mån efter...)

• Kvalificerad e-underskrift däremot har ställt så höga tekniska/formella krav och 
blivit så dyrt och komplicerat att det nästan har varit ogörligt – men möjligen kan 
Kvalificerad e-underskrift komma att användas mer i framtiden

• eIDAS har ett uttalat lagstöd för att Avancerade e-underskrifter 
ska godtas inom verksamheter inkl myndighetsutövning (måste alltså inte vara 
Kvalificerade e-underskrifter). Se eIDAS artikel 25, punkt 1.



Säker digital kommunikation

• I samband med signering och andra verksamhetsprocesser finns ett stort behov 
av säker digital kommunikation till kommunexterna parter, t ex som ”säker 
leverans”.

• Fax och osäker e-post har ofta använts, men har stora nackdelar. 

• Sedan länge har vi haft en ofta använd Samarbetsyta för säker interaktion 
mellan parter och där användaridentifiering sker via engångs-SMS eller BankID (i 
dagsläget)

• Vi lanserar nu ett antal ytterligare sätt att sända information säkert även till 
parter som inte finns inlagda som användare i våra system.
• Vi använder olika kombinationer av BankID, telefonuppringning, SMS etc för att 

skapa hög säkerhet.

• Eftersom tyvärr fortfarande fax används ofta, har vi även en modul för automatisk 
faxsändning



Kort om oss

• Svenskt oberoende företag med tjänster inom kommunområdet 
sedan 2011 och med ett antal produkter i vår tjänste-familj:

• Styrelsemöte.se: Strukturerad, säker dokumentdistribution till möten

• Via app och webb 

• Typisk kund: Bolag, landsting, församling, fackförening - och framförallt nämnd/KF/KS

• Även extrasäker hantering åt t ex socialnämnder för sekretessärenden

• E-justering av mötesprotokoll, liksom annan e-underskrift

• Kundexempel: Botkyrka, Solna, Olofström, Sambruk

• Socialjour.se: E-underskrift omhändertagandebeslut (LVM/LVU), mm 

• Även säker utväxling av underlagshandlingar inom gemensamma socialjourer

• Ca 60 kommuner använder tjänsten, såsom Linköping, Falun, Eksjö

• Kommunsignering.se: Flexibla E-underskrifter 

• Både för interna processer och för medborgare

• Votering.se: Mötesfunktioner

• Säker närvaroregistrering, röstning mm via app och webb för exempelvis KF.



Vi för mycket gärna en dialog 
kring behov/potential med olika 
sorters e-underskrift, välkommen 
att kontakta oss!

info@styrelsemote.se
08-30 36 66

Thérèse Eidsmo, marknad och försäljning
therese.eidsmo@styrelsemote.se

Sven-Håkan Olsson, teknikchef
sven-hakan.olsson@styrelsemote.se

http://www.socialjour.se/
http://www.socialjour.se/

