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49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Krav för utgivningskontor eTjänstekort 
För samtliga utgivningskontor inom den gemensamma utgivningen av eTjänstekort gäller följande; 

- Utgivningskontor hanterar fotografering och utgivning till alla parter inom utgivningsområdet 
Västra Götaland oavsett huvudman. 

- Ansvarig Biträdande Utgivare inom organisationen. 
- Varje kontor måste ha minst två utbildade ID-administratörer. 
- Öppettid minst 2 timmar varannan arbetsdag. 
- Låsbart skåp eller utrymme för kort och papperskvittenser (adekvat fysisk säkerhet, kort och 

kvittenser får bara finnas tillgängligt för Biträdande Utgivare och ID-administratörer, och 
papperskvittenser ska sparas i 15 år i brandsäkert skåp). 

- För aktiviteten fotografering avsatt och lämpligt rum (vit bakgrund och bra ljus). 
- Krypterad USB-sticka eller säker plats på server för temporär lagring av fotografi på person 

och legitimation. 
- Digitalkamera, UV-lampa och extra kortläsare enligt rekommendation. 
- Organisationen står för kostnader för sin egen personal. 
- Kontor ska vara geografiskt utspridda. GITS förbehåller sig rätten att neka uppsättning av nytt 

utgivningskontor. 
- Kontor ska följa regelverk och riktlinjer samt kontinuerligt ge ut kort för att bibehålla 

säkerhet och kompetens. 
- Utgivningskontor ska kontinuerligt utföra egen revision och samtidigt vara beredda på extern 

revision1. 

Utbildning och support 
- Utbildning och support från GITS 

o Introduktionsutbildning 
▪ Rollen som Biträdande Utgivare 
▪ Rollen som ID-administratör 
▪ Bokningsstöd 
▪ Telia SITHS Admin 

o Informationsmaterial och lathundar 
o Support före och under utgivning 
o Biträdande Utgivare representerar utgivningskontoret i UtgivarForum  
o Återkommande nätverksträffar för ID-administratörer 
o Kontinuerlig kompetensutveckling 

- Funktionskoordinator GITS 
o Informerar och stöttar kontinuerligt 

- Ansvarig chef ska informera Biträdande Utgivare och ID-administratörer om den egna 
verksamhetens rutiner för ”Hot och våld” 

 

                                                             
1 Utifrån Västra Götalands RA-organisations rutinbeskrivning. 
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Ersättning och kostnader 
- Ersättning erhålls utifrån antal aktiviteter. Kontoret håller själva reda på antal aktiviteter och 

fakturerar GITS kvartalsvis. 
o 50kr/fotografering 
o 50 kr/utgivet kort 

- Kostnader 
o Inköp av digitalkamera enligt rekommendation nedan  

▪ Digitalkamera med optisk zoom och upplösning på minst 10Mpix 
o Inköp av UV-lampa för granskning av identiteter, förslag nedan att utgå ifrån 

▪ Stationär modell – Safescan Förfalskningsdetektor, 40, ultraviolett, slimmad 
design, omedelbart resultat, 7 W UV-lampa, svart 

▪ Mobil modell – UV-ficklampa MärkDNA 
o Inköp av extra kortläsare, förslag på enkel variant 

▪ Gemalto PC USB SL 
o Förslag beställ lös NUM-pad helst med tabb och back på där kund kan ange PIN-kod 

(ej krav men bra service för kund) 
o Arbetstid för egen personal  

▪ Bokas inga besök under öppettider fortsätter personal med sina ordinarie 
uppgifter 

Tidplan 

 

1. Beslut om nytt utgivningskontor (1–2 veckor) 
a. Kommun eller förvaltning ansöker om att starta utgivningskontor till GITS. 
b. GITS rekommenderar uppsättning av nytt kontor till Ansvarig Utgivare 
c. GITS effektuerar nytt utgivningskontor utifrån Ansvarig Utgivares beslut 

2. Förberedelser (2–4 veckor) 
a. Biträdande Utgivare för ansökande kontor går igenom ”Checklista, nytt 

utgivningskontor eTjänstekort” tillsammans med Funktionskoordinator GITS samt 
säkerställer att kraven uppfylls. 

b. Ansvarig Utgivare ansöker om nytt utgivningskontor. 
c. GITS förbereder för nytt utgivningskontor i Bokningsstöd. 

3. Utbildning (1–2 veckor) 
a. Planera och genomföra utbildningar enligt ”Checklista, nytt utgivningskontor 

eTjänstekort”. 
b. Efter genomförda utbildningar tilldelas Biträdande Utgivare samt ID-administratörer 

behörigheter för utgivning och spärr av eTjänstekort samt erforderliga behörigheter 
till Bokningsstöd. 

4. Lansering av nytt utgivningskontor (1–2 veckor) 
a. Information och nyhetsutskick via GITS samt berörd kommun eller förvaltning. 
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Roller och ansvar 

Nedanstående roller är de roller som den egna organisationen måste känna till. Den egna 
organisationen bemannar Biträdande Utgivare och ID-administratör. Utförlig information om roller 
som hålls inom utgivarorganisationen finns dokumenterat på Inera’s sida ”Identifieringstjänst SITHS – 
Repository”. 

Ansvarig Utgivare 
Ansvarig för utgivningsområde Västra Götaland med fulla rättigheter enligt regelverk för kort- och 
certifikatshantering. 

Biträdande Utgivare 
Stödperson till Ansvarig Utgivare och ansvarig för att vid var tid gällande rutinbeskrivning tillämpas 
vid utfärdande av kort och certifikat i sitt delområde inom utgivningsorganisationen. Tillser att ID-
administratörer i delområdet får relevant utbildning och behörighet. Ansvarar för intern revision 
samt förmedlar ändringar i regelverk till organisationen i det egna delområdet. 

ID-administratör 
Ansvarar för att beställa och spärra eTjänstekort. ID-administratörer ansvarar också för åtgärder som 
krävs inom ramen för kortbeställningar och kortkvittenser samt för fotografering till och utlämnade 
av eTjänstekort med tillhörande PIN-koder.  

 

https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/identifieringstjanst-siths/siths-repository/
https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/identifieringstjanst-siths/siths-repository/



