ChamberSign registrering
Täby kommun använder sig av elektronisk signering av avtal i TendSign. För att signera elektroniskt
förbinder sig antagen leverantör att så snart tilldelningsbeslut är fattat, innan avtalsstart, registrera
ett konto hos ChamberSign Sverige AB.

Denna kontoregistrering ska ske enligt nedan
- Registrera konto via https://online.csign.se/Register/Default.aspx
Man behöver en e-legitimation eller annan giltig id-handling. Vi rekommenderar Mobilt
BankID om ni har möjlighet till det, man slipper då installation och uppdatering av
säkerhetsprogramvara på datorn.
- Välj ”Baskonto” (kostnadsfritt), ID metod i rullgardinen och personen identifierar sig, i
formuläret som ska fyllas i anger man epost, telefon/mobilnummer och
organisationsnummer. Man godkänner PUL och Allmänna villkor och avslutar med
”Registrera”.
- Vid kontoregistrering kontrollerar ChamberSign automatiskt firmateckningsrätten med
Bolagsverket. Är den som registrerar kontot firmatecknare är kontot klart att användas
direkt.

Fullmakt
Saknas firmateckningsrätt meddelas detta vid bekräftelsen av kontoregistreringen och
kontoinnehavaren ombeds att komplettera med en fullmakt.
Beställning (registrering) av fullmakt sker genom formulär vid https://www.csign.se/dokument
Personnummer anges med 12 siffror - (ÅÅÅÅMMDDNNNN).
Fullmakten ska utfärdas av firmatecknare enligt ert bolags information hos Bolagsverket.
Signering av fullmakten sker elektroniskt med t.ex Mobilt BankID.
När fullmakten är undertecknad är kontot klart för att användas vid signering.

Frågor kring ChamberSign registrering
Support för tjänsten ges av ChamberSign Sverige AB, via e-post support@csign.se och
https://www.csign.se/kontakt/
Så snart avtalsspärren har gått ut kommer antagen leverantör få e-post från upphandlande
myndighet om att avtalet snarast möjligt ska signeras elektroniskt via TendSign.
Det åligger antagen leverantör att bevaka detta så ingen fördröjning sker.
Därefter arkiveras avtalet hos TendSign.

Utländska företag
1. Skaffa en svensk e-legitimation.
2. Använda en alternativ signeringsmetod, t.ex Yubikey – kontakta ChamberSign för information.
3. Utfärda en fullmakt till en person som redan har någon av metoderna ovan.
4. Du som har en giltig e-legitimation men saknar firmateckningsrätt behöver en fullmakt utfärdad av
ditt företags firmatecknare. Kontakta ChamberSign för fullmaktsformulär.
Om vi antas som leverantör i denna upphandling förbinder vi oss att snarast efter att
tilldelningsbeslut är fattat, skaffa konto hos ChamberSign för signering av avtal.

