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Behörighet att hämta ekonomiska uppgifter elektroniskt från Skatteverket och
Försäkringskassan
STK-2020-978
Sammanfattning

För att koppla upp sig mot Försäkringskassans och Skatteverkets e-tjänster måste Malmö stad
ha digitala server- och stämpelcertifikat. Certifikaten tillhandahålls av Skatteverkets och
Försäkringskassans externa leverantör Expisoft AB. Beställning av certifikat, som certifierar och
identifierar Malmö stad, kan endast göras av behörig firmatecknare eller motsvarande. Gällande
delegationsordning för Malmö stads firmatecknare omfattar inte den här typen av beställning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar ge behörighet till systemförvaltare Marie-Louise Rörlien att,
för Malmö stads räkning, beställa och använda stämpel- och serverlegitimationer hos
Expisoft AB
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Systemförvaltare Marie-Louise Rörlien
Ärendet

SIGNERAD

2020-08-03

Elektronisk hämtning av uppgifter från Försäkringskassan och Skatteverket är ett sätt att
möjliggöra effektivare ekonomiska utredningar inom socialtjänsten, det vill säga inom vård och
omsorg samt individ- och familjeomsorgen. Efter elektronisk hämtning får biståndshandläggare,
avgiftshandläggare och socialsekreterare i arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen samt hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen tillgång till de uppgifter
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som deras behörighet anger.
Skatteverket tillhandahåller uppgifter om taxerad inkomst, och från Försäkringskassan hämtas
uppgifter om pension, bostadsbidrag med mera. För att koppla upp sig mot Försäkringskassans
och Skatteverkets e-tjänster måste Malmö stad ha digitala server- och stämpelcertifikat.
Certifikaten tillhandahålls av Skatteverkets och Försäkringskassans externa leverantör Expisoft
AB och omfattar två år.
Beställning av certifikat kan endast göras av behörig firmatecknare eller motsvarande.
Kommunstyrelsen har hittills fattat beslut om detta vart annat år. Legitimationerna certifierar
och identifierar Malmö stad vid elektronisk kommunikation med Försäkringskassan och
Skatteverket vid användande av e-tjänster. Gällande delegationsordning för Malmö stads
firmatecknare omfattar inte den här typen av beställning, varför beslut måste fattas av
kommunstyrelsen.
När fullmakten ska förnyas inför kommande giltighetsperiod föreslås att Marie-Louise Rörlien
ges fullmakt att beställa och använda server- och stämpellegitimationer.
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