
E-legitimation

E-legitimation gör det möjligt för användare i SIBWebb att elektroniskt signera uppdrag. Det ger 
en smidigare och säkrare hantering för myndigheten och gör att behovet av att faxa eller e-posta 
in ansökan om till exempel lån till anläggningstillgångar försvinner.

Vad kan jag göra med e-legitimation
Med hjälp av din e-legitimation kan du logga in 
i SIBWebb och registrera och signera uppdrag 
elektroniskt.

Med e-legitimation i SIBWebb kan du:

•  Ta upp lån till anläggningstillgångar

•  Ta upp bundna lån

•  Göra placeringar

•  Återbetala anslagsmedel

•  Göra omföringar mellan egna konton

•  Göra överföringar till andra myndigheters  
räntekonton

•  Göra korrigeringstransaktioner mellan  
betalningsflödena

Koppling till autogiro
För att till fullo utnyttja funktionerna i SIBWebb 
krävs förutom e-legitimation även att din myndighet 
är ansluten till statens interna autogiro. Autogirot 
innebär att anslagsmedel, räntor och avgifter auto-
matiskt sätts in eller dras från räntekontot. Du kan 
läsa mer om hur autogirot fungerar på  
www.riksgalden.se/autogiro.
 

Vad är e-legitimation?
E-legitimation är en elektronisk ID-handling som 
är personlig och motsvarar ett pass eller en fysisk 
legitimation. De ger dig möjlighet att legitimera dig 
på internet och skriva under elektroniska handlingar 
som tidigare krävt pappershantering och underskrift 
med penna. 

E-legitimation är en personlig handling och måste 
därför vara knuten till en enskild handläggare. 
 

Hur skaffar jag e-legitimation?
SIBWebb stödjer e-legitimation av typen BankID 
och e-legitimation utfärdadad av Telia. 
E-legitimationen måste vara ett så kallat hårt 
certifikat på kort.

Kontakta din bank eller Telia för att skaffa  
e-legitimation. De hjälper dig med hur du ska gå 
tillväga för att komma igång att använda din  
e-legitimation.

Du behöver även skicka en uppdaterad ansökan  
om  behörighet till SIBWebb till oss.  

Ansökan för statens interna autogiro finns på  
www.riksgalden.se/blanketter. Kryssa för  
e-legitimation som inloggningssätt och fyll i ditt  
personnummer. 

Kontakt
Har du frågor kontakta Statens internbank:
Telefon: 08 613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se 
Webbadress: www.riksgalden.se/myndigheter


