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1 Vilka funktioner finns i e-tjänsten Chambersign? 
 

ChamberSign e-tjänst har nedanstående funktionaliteter: 

 

- Inloggning via BankID och Mobilt BankID 

- Fullmaktshantering 

- Signering via BankID 

2 Vilka använder systemet? 
 

De som kommer att använda systemet är personer som har 

anmälningspliktig verksamhet eller utrustning och ska anmäla sina 

verksamheter och strålkällor till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

3 Vilka inloggningsmetoder har systemet stöd för? 
 

De som ska logga in i systemet behöver ha antingen svensk BankID 

eller Mobilt BankID.  

4 Vilka behörigheter ska man ha för att kunna skicka 
in anmälan? 

 

Personer som ska skicka in anmälan till myndigheten ska vara 

antingen behörig företrädare 1 eller fullmaktshavare på den 

organisationen de vill göra anmälan för. 

5 Hur ser processen för fullmaktshantering ut? 
 

I ChamberSigns e-tjänst finns det två olika lösningar för 

fullmaktshantering.  

 

 En lösning för organisationer som finns i Bolagsverkets 

register, dvs. handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma, 

stiftelser, föreningar och aktiebolag.  

 

 En lösning för de organisationer som inte finns i Bolagsverkets 

register, dvs. myndigheter, kommun, landsting, regioner, 

                                                 
1 Begreppet är motsvarande firmatecknare som används på privata organisationer. 
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aktiebolag och organisationer som har firmatecknare som är 

utländsk medborgare. 

 

Nedan följer en beskrivning av flödet för dessa två lösningar: 

 

 Fullmaktshantering för organisationer som finns i 

Bolagsverkets register: 

 

Den som ska skicka in anmälan loggar in med bank-id. Om 

personen är behörig företrädare och vill skicka in anmälan 

själv kommer hen vidare i systemet. Om personen inte är 

behörig företrädare och loggar in i systemet för första gång 

behöver hen ansöka om fullmakt genom att fylla i en digital 

blankett i systemet och bjuda in en behörig företrädare eller en 

annan fullmaktshavare som har rollen delegat för att få 

godkännande på sin fullmaktsansökan. 

 

 Fullmaktshantering för organisationer som INTE finns i 

Bolagsverkets register: 

 

För organisationer som inte finns med i Bolagsverkets register 

ser processen för fullmaktshantering annorlunda ut. Det som 

blir specifikt för dem är att personer från dessa organisationer 

själva måste lägga in behörig företrädare. Detta görs enligt 

stegen nedan: 

 

1- En person är inloggad och försöker ansöka om fullmakt 

och inser att hen inte kan ansöka om fullmakt förrän det 

finns en behörig företrädare som kan godkänna hens 

fullmaktsansökan. Då måste personen börja med att ange 

vem som är behörig företrädare på organisationen som 

anmälan ska göras för. För att ange vem som är behörig 

företrädare behöver man ange namn och efternamn på den 

som man anser är behörig företrädaren, 

organisationsnummer samt ladda upp ett protokoll, 

arbetsorder eller myndighetsbeslut som styrker att 

personen är behörig företrädare för organisationen.  

 

2- När dessa uppgifter är inskickade kommer den som har 

angetts som behörig företrädare få ett email där hen blir 
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ombedd att granska och bekräfta uppgifterna genom att 

signera med BankID. 

 

3- När signeringen är utförd behöver en handläggare på SSM 

granska uppgifterna och godkänna registreringen. Efter 

handläggarens godkännande läggs uppgifterna om behörig 

företrädaren in i register över godkända behöriga 

företrädare.  

 

4- När detta är klart kan personen som behövde ansöka om 

fullmakt logga in i ChamberSign e-tjänst och lägga in en 

fullmaktsansökan. 

 

Detta innebär att: 

 

Den som anges som behörig företrädare (generaldirektör, 

landstingsdirektör eller regiondirektören) måste gå in vid minst 

två tillfällen och signera med BankID. Det är viktigt att 

personen som registreras och får rollen behörig företrädare i 

systemet verkligen är ansvarig för organisationen och har rätt 

att teckna organisationen. Annars kommer det finnas avtal i 

systemet som inte är legalt hållbara. 

6 Hur skaffar jag fullmakt? 
 

För att få fullmakt behöver du följa stegen nedan: 

 

- Logga in på ChamberSigns e-tjänst. 

- Fylla i en fullmaktsansökan digitalt.  

- Bjud in den som är behörig företrädare på din organisation 

genom att skriva hens emailadress. 

 

Personen som du bjudit in får då ett email med en länk till din 

ansökan. Personen klickar på länken och signerar med sin BankID för 

att godkänna din fullmakt. Därefter är din fullmakt skapad och du kan 

skicka in anmälan.  
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7 Vilka behörighetsnivåer finns för fullmakt? 
 

I e-tjänsten finns det möjlighet att ansöka om två olika 

roller/behörigheter för fullmakt. Rollerna heter ”Uppgiftslämnare” 

och ”Delegat”. Båda dessa roller har behörigheterna nedan: 

 

- Logga in på e-tjänsten  

- Skicka in anmälan för sin organisation  

- Se alla anmälningar som har gjorts för sin egen organisation. 

 

Det som skiljer dessa roller är att rollen ”Delegat” även kan godkänna 

fullmaktsansökan.  

8 Hur loggar jag in i e-tjänsten? 
 

Om du är behörig företrädare eller fullmaktshavare kan du logga in i 

e-tjänsten och anmäla din anmälningspliktiga verksamhet eller 

utrustning enligt instruktionen nedan: 

 

1. Gå in på:  

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/anmalningsplikt 

 

2. Klicka på länken:  

”Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälningspliktig 

verksamhet” 

 

3. Bocka i ett av valen nedan: 

 

a. ”Hämta mina företagsuppgifter automatiskt”. Vid detta 

val hämtas dina företagsuppgifter från Bolagsverkets 

register. 

 

b. ”Jag vill själv fylla i mina företagsuppgifter efter att 

jag loggat in”. Vid detta val kommer du behöva skriva 

in dina företagsuppgifter efter inloggning. 

 

4. Klicka på länken ”Information för personuppgiftsbehandling” 

och läs informationen.  

5. Bocka i kryssrutan ”Jag har tagit del av information för 

personuppgiftsbehandling”. 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/anmalningsplikt
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6. Klicka på knappen ”Fortsätt”. 

 

 
 

7. Logga in med BankID eller Mobilt BankID.  

 

 
 

8. Välj den organisationen som du vill företräda. Klicka på 

”Fortsätt”. 

 

OBS! 

Om du hade bockat i valet ”Hämta mina företagsuppgifter 

automatiskt” i steg 2 kan du se en lista över alla organisationer 

som du är behörig företrädare för i rullistan.  

Om du hade bockat i valet ”Jag vill själv fylla i mina 

företagsuppgifter efter att jag loggat in” behöver du skriva in 

organisationsnumret i fältet organisationsnummer. 
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9. Du kommer till sidan nedan där du kan välja bland 

verksamheterna ”Röntgen”, Yrkesmässig handel”, ”Radon” 

och ”NORM”. Välj den verksamhet du vill göra anmälan inom. 

Därefter fyller du i formuläret som visas upp och skickar in din 

anmälan. 

 

 

9 Hur vet jag om jag har behörighet eller inte? 
 

Du har valt eller skrivit organisationsnummer på sidan nedan och 

klickar på ”Fortsätt”. 
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Om du inte är behörig företrädare för organisationen kommer du till 

en sida där felmeddelandet nedan visas: 

 

 
 

Om du däremot är behörig företrädare för organisationen kommer du 

vidare till nästa steg i anmälan. 

10 Hur vet jag vilka fullmakter jag har? 
 

När du loggat in med BankID och kommit till sidan nedan klickar du 

på ”Hantera fullmakter”. 
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Du kommer då till sidan nedan. Längst ner på sidan visas en lista över 

alla fullmakter du har. Om det inte finns något i den listan innebär det 

att du inte har några fullmakter. 

 

 

11 Hur fyller jag i en fullmaktsansökan? 
 

För att ansöka om fullmakt för en av rollerna ”Uppgiftslämnare” eller 

”Delegat” kan du följa instruktionen nedan: 

 

Efter att du har loggat in och kommit till sidan nedan klickar på 

länken ”Hantera fullmakter”. 

 

 
 

Du kommer in på sidan nedan som är för fullmaktsadministration. 

Klicka på länken ”Ansök om fullmakt” för att fylla i en ansökan. 
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Du kommer till en ansökan. Fyll i uppgifterna i ansökan och välj den 

fullmaktsroll du vill ansöka om. Klicka på ”Fortsätt” för att skicka in 

din fullmaktsansökan. 

 

 
 

För att din ansökan ska kunna godkännas behöver den signeras av rätt 

person, d.v.s. en person som är behörig företrädare eller 

fullmaktshavare med rollen delegat på din organisation. De 

personerna som visas på sidan nedan är de som har en sådan 

behörighet på din organisation. Du behöver bjuda in en eller flera av 
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dessa personer för att godkänna din fullmaktsansökan. Detta gör du 

genom att klicka på knappen ”Bjud in” bredvid personens namn, fylla 

i hens emailadress och klicka på knappen ”Skicka inbjudan”.  
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När du har bjudit in en person kommer du till sidan nedan: 

 

 
 

Om du inte vill bjuda in flera personer kan du klicka på knappen 

”Ansluta, invänta signaturer” och logga ut från e-tjänsten. Men om 

du vill bjuda in flera för godkännande av din fullmakt klickar du på 

knappen ”Fortsätt, bjud in fler” och då kommer du till sidan nedan där 

du kan bjuda in flera personer på samma sätt som du bjöd in första 

personen. 
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Du kommer att få ett email med innehållet som visas i bilden nedan: 

(OBS! Om du har bjudit in fel person för godkännande av din 

fullmakt och vill gå tillbaks till din fullmaktsansökan och bjuda in 

någon annan kan du klicka på länken som finns i emailet.) 
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Det kommer också skickas email till den/de personen/personerna som 

du bjöd in för godkännande av din fullmakt. Innehållet i emailet ser ut 

enligt nedan bilden nedan: 

 

 
 

Personen som får emailet ovan klickar på länken ”Öppna 

signeringssidan” i emailet och kommer till en sida där kan se din 

fullmaktsansökan. På denna sida kan hen välja att avböja eller 

godkänna fullmakten. Sidan ser ut enligt bilden nedan: 
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Nedan följer en beskrivning av hur flödet ser ut om hen godkänner 

eller nekar din fullmaktsansökan: 

 

11.1 Om din fullmaktsansökan godkänns 
 

Om personen som du bjudit in vill godkänna din ansökan kan hen 

klicka på knappen ”Signera” och signera med BankID. 

 

 
 

När fullmakten är godkänd får du ett email som ser ut enligt nedan:  
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Om du klickar på länken ”Visa fullmakt” i mailet ovan kommer du till 

en sida där du loggar in med BankID. Efter inloggningen kommer du 

till en sida som ser ut enligt nedan: 

 

 
 

Nu kan du logga ut från denna sida. För att skicka in din anmälan 

behöver du logga in på e-tjänsten för anmälningsplikt. För inloggning 

till e-tjänsten följa instruktionen som finns under fråga ”8 Hur loggar 

jag in i e-tjänsten?”. 

11.2 Om din fullmaktsansökan avböjs 
 

Om personen som du bjudit in vill avböja din ansökan kan hen klicka 

på knappen ”Avböj signering”. 

 

 
 

När meddelandet nedan visas kan hen klicka på ”Avböj signering”. 
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Efter att din fullmaktsansökan är nekad kommer du få ett email med 

innehållet nedan: 
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Om du klickar på länken ”Öppna signeringssida” i emailet ovan 

kommer du till sidan nedan där du kan se att din fullmaktansökan är 

nekad: 

 

 

12 Registrera organisationsföreträdare 
 

Om man ansöker om fullmakt hos en organisation som inte finns i 

Bolagsverkets register kommer meddelandet nedan visas upp. Detta 

innebär att man ska först registrera vem som är behörig företrädare på 

organisationen i fråga och därefter skicka in en fullmaktsansökan. Har 

man registrerat vem som är behörig företrädare på organisationen så 

finns det någon som kan bjudas in för godkännande av fullmakten. 

 

 
 

För att ange vem som är behörig företrädare på organisation följ 

instruktionen nedan: 

 

När du loggat in med BankID och kommit till sidan nedan klickar du 

på ”Hantera fullmakter”. 
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Klicka på ”Registrera organisationsföreträdare”: 

 

 
 

 

På sidan nedan fyller du i uppgifterna i formuläret som visas upp, 

laddar upp en handling som styrker att personen är behörig företrädare 

och klicka på ”Godkänn”: 
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Signera din registrering genom att välja metod i rullistan och klicka på 

”Logga in” 

 

 
 

Efter signering visas sidan nedan: 

 

 
 

12.1 Beslut från den som har angetts som behörig 
företrädare 

 

Emailet nedan skickas till den som du angett som behörig företrädare 

på din organisation. 
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I emailet som behörig företrädaren har fått finns länken ”Bekräfta 

uppgifterna”. Om hen klickar på länken kommer hen till en sida som 

ser ut enligt bilden nedan: 

 

 
 

Här kan personen välja att bekräfta dessa uppgifter eller neka dem.  

 

Nedan följer en beskrivning om hur flödet ser ut vid godkännande 

eller nekande av denna ansökan: 

12.1.1 Om registreringen nekas/avböjs av den som angetts 
som behörig företrädare 

 

Om hen klickar på ”Nej, jag är inte behörig företrädare” visas 

meddelandet nedan: 

 

 
 

 Klickar hen på ”Ja” visas sidan nedan: 

 

 
 

 

Den som hade skickat in denna ansökan får ett email som ser ut som 

bilden nedan: 
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Klickar man på länken ”Öppna förfrågan” i mailet ovan visas sidan 

nedan: 

 

 

12.1.2 Om registreringen godkännas av den som är behörig 
företrädare 

 

Om personen som har angetts som behörig företrädare klickar på ”Ja, 

det stämmer” visas meddelandet nedan: 

 

 
 

 



 

 

 

 

ChamberSign E-tjänsten - Användarmanual Sida: 23/26 

 

På sidan ovan kan man öppna det bifogade dokumentet för 

granskning. Man kan också ladda upp flera dokument om man vill. 

Detta är dock inte obligatoriskt. Därefter kan man signera med 

BankID. Efter signering ser personen (Linda Persson i exemplet 

nedan) en sida som ser ut enligt bilden nedan: 

 

 
 

(OBS! I bilden ovan står namnet Melina Assadpour i fältet 

”Företrädare”. Detta beror på att Melina har signerat denna ansökan 

för att ta fram skärmdumpar. I det normala fallet skulle detta ha 

signerats av Linda Persson och då skulle hennes namn stå i fältet 

”Företrädare”) 

 

Det kommer nu skickas ett email till den person som hade skapat 

denna registrering och angett behörig företrädare. (I detta exempel till 

Melina Assadpour) 
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12.2 Beslut från handläggare på 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

Nu måste en handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten granska 

registreringen och godkänna ansökan för att personen som har angetts 

som behörig företrädare ska läggas in i registret över behörig 

företrädare.  

Om handläggaren avslår registreringen får den första personen som 

hade angett vem som är behörig företrädare ett email som ser ut enligt 

nedan:  

 

 
 

Om man klickar på länken i emailet ovan kommer man till sidan 

nedan: 
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Om handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner 

registreringen skickas det ett emailet till den som hade angett vem 

som är behörig företrädare för organisationen i fråga. Emailet ser ut 

enligt nedan: 

 

 

 
 

Nu kan personen (i detta exempel Linda Persson) som fått emailet 

ovan ansöka om fullmakt via e-tjänsten för anmälningsplikt. För att 

logga in på e-tjänsten gå in på: 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/anmalningsplikt 

 

och klicka på länken:  

”Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälningspliktig 

verksamhet” 

13 Makulering av fullmakt 
 

Om handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten makulerar skickas det 

ett email till behörig företrädare. Detta email ser ut enligt nedan: 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/anmalningsplikt
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14 Påminnelse via email 
 

Från e-tjänsten ChamberSign skickas det ut påminnelse via email vid 

följande tillfällen: 

 

- Om din fullmaktsansökan behöver fler signaturer för att 

godkännas. 

- Om du har fått inbjudan för att godkänna en fullmaktsansökan 

men du har inte signerat fullmaktsansökan. 

- Du har inte bjudit in någon behörig företrädare för att signera 

din fullmaktsansökan.  

- Den som ansöker om fullmakt får en påminnelse 24 timmar 

efter påbörjad ansökan eller senast skickade inbjudan. 

 


