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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen § 309 - omedelbar justering Sammanträdesdatum 2021-10-20 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-10-20 

Datum då anslag tas 
ner 2021-11-11 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Sessionssalen klockan 09:00-17:00 
  

 
Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 

 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Linda Åshamre (S) Ersätter Martin Högstedt (UP) 
 Ove Wiktorsson (C)  
 Erik Martinsson (MP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Monica Haraldsson (M) Ersätter Anna Vedin (M) 
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 309 
 Oskar Ivarsson Omedelbar justering 
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Elisabeth Matsson (L)  

 
Ej närvarande Ancy Wahlgren (UP)  
 Anna Vedin (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Martin Högstedt (UP)  
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Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 309 
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 § 309/2021 

Införande av digital signering av dokument (Dnr KS2021/1625-1) 

Sammanfattning 

Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte att 
bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned handläggnings-
tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och effektiviseras genom att 
skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och nämndsekreterare att signera protokoll 
digitalt via mobil, iPad eller dator. 
 
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion 
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att 
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid, 
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel.  
 
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ, stabil 
och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs kommun 
har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via produkten Adobe 
Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt bidrar till 
kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god kontroll på 
processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera skyddsåtgärder för att 
minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning. 
 
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en 
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens 
krav möts.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter 
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe 
Acrobat lyfts till kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med beslut 
KS§157/2021, med två förslag till beslut: 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner införande av digital signering av protokoll för 
nämnder, utskott och beredningar genom använda befintlig funktionalitet i Adobe 
Acrobat. 

2. Nämnder som hanterar information med sekretess undantas den digitala 
signeringen och hanteras som tidigare med manuell signatur.  

3. Beslutet gäller från och med 2021-10-20. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner införande av digital signering av protokoll för 
nämnder, utskott och beredningar genom använda befintlig funktionalitet i 
Adobe Acrobat. 

2. Nämnder som hanterar information med sekretess undantas den digitala 
signeringen och hanteras som tidigare med manuell signatur.  

3. Beslutet gäller från och med 2021-10-20. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
 
 
 

 


