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_____________________________________________________________________________________________________ 
Västra Götalands län (Kommun, Privata, VGR) 

Beställning av funktionscertifikat
☐ Jag har tagit del av ”Information-Beställning av funktionscertifikat” & ”Särskilda bestämmelser vid utfärdande av funktionscertifikat” 

☐ Jag har beställt en uppläggning av objekt i KIV/HSA – katalogen (separat blankett) 

☐ Objekt finns redan upplagt i KIV/HSA – katalogen 

DNS-Namn ____________________________________________________________    Datum ____________________________________ 

Miljö 

☐ Produktionsmiljö (skarpt certifikat) – utgår från HSA     ☐ TEST-miljö (utvecklingsmiljö) – utgår från HSAtest 

Certifikatets syfte 

☐ Legitimeringscertifikat (vanligt för SSL och https) ☐ Signeringscertifikat (ovanligt) 

Certifikatets typ 

Vi utfärdar endast pkcs#10 (SITHS Type 3 CA V1, SHA 512) OBS! CSR-fil måste bifogas 

☐ CSR-fil är inskickad till tjansteidservice@vgregion.se 

Beställaren genererar själv de privata nycklarna och en signeringsbegäran (CSR-fil) som bifogas beställningen. Den privata nyckeln måste 
vara 2048-4096 bitar RSA. 

Mottagare-person som kvitterar ut certifikatet personligen 

Namn_______________________________________  ☐ VGR IT info.driftcentral@vgregion.se

Personnummer_______________________________ ☐ E-post för övriga inom VGR, Kommuner & Privata vårdgivare 
(OBS! Ej funktionsbrevlåda eller liknande) 

________________________________________________________________  

OBS! Blanketten måste vara påskriven för att beställningen ska gälla 
Fakturaadress 

Beställande organisation ____________________________________________________________________________________________ 

Namn _________________________________________________     Roll_____________________________________________________ 
(t ex systemförvaltare/systemägare/objektägare/objektledare) 

Adress _________________________________________________    Tel ______________________________________________________ 

Kundnummer/ref ________________________________________    Postnr och ort ____________________________________________ 

Namnteckning __________________________________________     Ansvar eller motsvarande ___________________________________  

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: HEMSIDA: E-POST: 
www.gitsvg.se tjansteidservice@vgregion.seRegionservice Bergslagsgatan 2  010-473 94 99 

411 04 Göteborg TjänsteID Service
405 44 Göteborg 
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