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

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

På den här blanketten anmäler du vem på ert företag som ska vara huvudadministratör för Mina sidor
på www.fora.se.
Observera:
•		Om ni sedan tidigare har användarnamn och lösenord för Mina sidor registerar ni huvudadministratören direkt på
Mina sidor, inte på denna blankett.
•		Det kan ta upp till några dagar innan registreringen är klar. Huvudadministratören får ett e-postmeddelande när det
är klart att logga in.
Var god texta tydligt. Blanketten tolkas maskinellt. Meddelanden kan inte lämnas på denna blankett
eller som bilaga. Observera att samtliga fält är obligatoriska att fylla i.

1. Uppgifter om företaget
Företagets namn

Organisationsnummer (10 siffror)

Kundnummer hos Fora (8 siffror)

2. Uppgifter om huvudadministratören
Alternativ 1: Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) vid personlig e-legitimation från bank eller Telia

Alternativ 2: Tjänsteidentitetsnummer vid E-tjänstelegitimation från Steria

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer dagtid

E-post

3. Underskrift
Genom att skriva under anmälan intygar jag att jag är behörig firmatecknare alternativt har fullmakt från behörig 			
firmatecknare att anmäla en huvudadministratör för Mina sidor på www.fora.se
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Underskrift av behörig företrädare

Namnförtydligande

BL000185 160215 001

Frågor och svar
Varför behöver vi en huvudadministratör?
För att ni ska få tillgång till Mina sidor på www.fora.se behöver
ni registrera vem som ska vara huvudadministratör samt med
vilken e-legitimation den personen ska kunna logga in. På Mina
sidor administrerar ni ert avtal med Fora, t ex rapporterar
preliminära och slutliga löner.
Vem kan vara huvudadministratör?
Huvudadministratören kan vara anställd på företaget eller vara
extern representant. Exempelvis kan en person som arbetar
på en redovisningsbyrå eller liknande, och på uppdrag av er

administrerar företagets avtal med Fora, vara huvud
administratör. Vid val av huvudadministratör är det viktigt
att tänka på att denna person har det yttersta ansvaret för
företagets administration av försäkringsavtalet hos Fora,
inklusive lönerapporteringen.
Vad kan en huvudadministratör göra?
• Utföra alla uppgifter på Mina sidor, t ex lönerapportering
• Lägga upp en ny huvudadministratör
• Lägga upp fler personer som ska kunna administrera ert
avtal på Mina sidor

