Anmälan huvudadministratör Mina sidor
för inloggning med e-legitimation
Fora AB
www.fora.se
Telefon 08-787 40 10
Organisationsnr: 556541-8356

Blanketten skickas till:
Fora AB, FE220, 751 75 Uppsala

Här anmäler du vem som ska vara företagets huvudadministratör för Mina sidor på fora.se.
• Samtliga fält är obligatoriska att fylla i.
• Fyll gärna i blanketten på datorn, annars texta tydlig. Du kan inte lämna meddelanden på blanketten eller som bilaga.
• Det kan ta några dagar innan registreringen är klar. Huvudadministratören får ett e-postmeddelande när det är klart att
logga in på Mina sidor.
• De uppgifter du lämnar om huvudadministratören är inte sekretesskyddade i Foras system. Uppgifterna sparas i vårt
register och kan lämnas ut till extern part om det är nödvändigt för att uppfylla lag eller avtal.

1. Uppgifter om företaget
Företagets namn

Organisationsnummer (10 siffror)

2. Uppgifter om huvudadministratören
Anmälan gäller:
 Byte av huvudadministratör (den tidigare huvudadministratören tas bort)
 Nyregistrering (företaget har inte haft en huvudadministratör registrerad hos Fora tidigare)
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX (alternativt tjänsteidentitetsnummer för användare av E-tjänstelegitimation från Steria)

Förnamn

Efternamn

E-post

3. Underskrift
Genom att skriva under intygar jag att jag har tagit del av de allmänna villkoren för Mina sidor (se www.fora.se).
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

BL000185 170510 001

Frågor och svar

Varför behöver vi en huvudadministratör?
Huvudadministratören är ansvarig mot Fora för ert användande av Mina sidor och för företagets administration av
försäkringsavtalet på Mina sidor. Endast en behörig firmatecknare kan godkänna en huvudadministratör genom att skicka
in denna anmälan. Huvudadministratören kan registrera
administratörer och är ansvarig för att hålla dessa uppdaterade genom att ta bort de personer som inte längre ska ha
behörighet.
Vad kan en huvudadministratör göra?
En huvudadministratör har tillgång till all information
och alla tjänster på Mina sidor, exempelvis:

•
•
•
•
•

Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
Rapportera nyanställda arbetare
Se era fakturor och saldon
Registrera en särskild fakturaadress
Lägga upp fler administratörer

Vem kan vara huvudadministratör?
Det kan vara en anställd på ert företag eller en extern
representant, exempelvis kan en person som arbetar på
en redovisningsbyrå eller liknande och på uppdrag av er
administrerar försäkringsavtalet hos Fora, vara huvud
administratör.

