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Digital signering med EduSign införs vid Löneadministrationen för fem blanketter 

fr.o.m. 6 april 

 

Den 6 april påbörjar löneadministrationen ett stegvis införande av digital signering med 

EduSign för de delar inom Löneadministrationen som fortfarande görs på papper genom en 

pilot omfattande fem olika blanketter. 

Syftet med piloten och det stegvisa införandet är att vi vill införa digital signering i en takt 

som bibehåller kvaliteten i löneprocessen och som ska underlätta för administrativ personal 

och prefekter i hantering av nuvarande pappersärenden.  

 

De fem blanketter som omfattas av piloten är: 

- Behörighet Primula/PASS 

- Kontoändring av anställning vid kontering hos två enheter (övriga konteringar görs 

direkt i Primula) 

- Blanketter för utlandsbosatta med SINK-skatt (särskild inkomstskatt) 1 

o Anställning med timersättning för utlandsbosatta 

o Arvodesräkning Opponent-/Sakkunning-/Styrelsearvode för utlandsbosatta 

o Räkning utlägg, Expence claim, för utlandsbosatta 

Löneadministrationen har ett personalarkiv med originalhandlingar som kompletterar 

universitetets diarium. På grund av de arkiveringskrav som bl.a. säger att respektive blankett 

ska arkiveras på ett sätt, så kommer ovanstående fem blanketter endast att tas emot digitalt 

signerade med beslutsdatum fr.o.m. den 6 april. 2 

 

De digitalt signerade besluten kommer att arkiveras i Löneadministrationens nya digitala 

arkiv. Ett digitalt undertecknat beslut som arkiveras digitalt betraktas som ett original, 

medan det, om det skrivs ut och arkiveras på papper, blir en kopia.  

  

Mer information 

För att de nya rutinerna ska gå så smidigt som möjligt så finns redan nu på 

Löneadministrationens blankettsida på Aurora, information om hur hanteringen blir för de 

                                                      
1 Övrig info för kännedom: Blanketten för SINK-ansökan har uppdaterats så att den nu ska vara lättare att öppna 
2 För de fall blanketter redan har skickats ut till t.ex. internationella sakkunniga och som inkommer med en underskrift på 
papper, så räcker det att prefekt/motsvarande slutsignerar/beslutar via EduSign, eftersom underskriftskravet från de 
internationella sakkunniga tagits bort i den reviderade blanketten. 
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blanketter som ingår i piloten: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/blanketter-

och-mallar/blanketter/anstallning-lon-och-personal/. Där finns länkar till följande:  

- förslag till två alternativa rutiner på institution/motsvarande när blankett ska 

undertecknas digitalt  

- länk till en manual för hur digital signering med EduSign går till 

Inom kort kommer även mer information om löneadministrationens införandeprojekt för 

digital signering av blanketter att läggas ut. Reviderade versioner av blanketterna som ingår i 

piloten, där det tydligt framgår på blanketterna att de ska undertecknas digitalt, kommer att 

läggas ut den 6 april. 

Informationen på blankettsidan på Aurora, om införandet av digital signering på 

löneadministrationen, kommer att uppdateras löpande och information kommer även att 

skickas till er via mejl när det är dags för nästa steg av implementeringen.  

 
 
För löneadministrationen, 
 
 
Malin Degerman 
Områdeschef, lön 
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