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Information om flerpartssignering
En del av kommunens e-tjänster kräver flerpartssignering. Detta innebär att båda vårdnadshavarna
(under förutsättning att sökande vårdnadshavare inte har ensam vårdnad om barnet) måste med hjälp
av e-legitimation signera ansökan.
Den vårdnadshavare som startar ansökan anger kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren. Då
våra notifieringar går ut via e-post är den kontaktvägen obligatorisk att ange.

När alla uppgifter är ifyllda väljer vårdnadshavare 1 att signera och skicka in ärendet. Efter man har
skickat in en ansökan/samtycke som kräver flerpartssignering syns följande information på sidan.

Väljer man i det här läget att klicka på ”avbryt flerpartssignering” går ett meddelande iväg till den
andra vårdnadshavaren om att flerpartssingeringen är avbruten. Genom att flerpartssigneringen
avbryts så öppnas ärendet igen. Funktionen är till för att kontaktuppgifterna ska kunna ändras,
exempelvis om man har skrivit in en felaktig e-post.
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När vårdnadshavare 1 har signerat så skickas e-post till den andra vårdnadshavaren med information
om att signera.

När den andra vårdnadshavaren signerar får den första vårdnadshavaren meddelande om det via epost samt en bekräftelse på att ärendet har skickats in. Ärendet lägger sig nu som ett ”pågående
ärende” och får även ett ärendenummer som man kan följa.

Handläggning av ärenden som kommer från e-tjänster som kräver flerpartssignering handläggs först
efter att båda vårdnadshavarna har signerat ärendet. Då skickas ärendet in till kommunen och får ett
ärendenummer.
Följa ett inskickat ärende
För att se status på sitt ärende kan man antingen ta upp den bekräftelse man har fått via epost och där
klicka på länken och logga in med sitt e-legitimation, då visas ärendet och man kan se vilken status
ärendet har.

Man kan även logga in i e-tjänsten med sitt e-legitimation och klicka vidare in på rubriken ”Mina
sidor”. Här kan man följa status på alla ärenden som går via kommunens e-tjänsteportal.
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Ej inskickat ärende
Innehåller alla ärenden som användaren sparat men ännu inte skickat in till kommunen samt ärenden
som kräver flerpartssignering där den andra parten ännu inte har signerat ärendet.
Pågående ärenden
Här listas alla ärenden som är inskickade till kommunen och fortsatt pågående. Här kan användaren
klicka in sig på ett ärende via knappen ”till ärende”.
Avslutade ärenden
Lista över avslutade ärenden.

