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49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Checklista, nytt utgivningskontor eTjänstekort 
 Utse Biträdande Utgivare för kortutgivning i organisationen. 

 Utse minst 2 ID-administratörer. 

 Biträdande Utgivare och samtliga ID-administratörer ska själva begära utdrag ur 
belastningsregistret. OBS! Öppna inte kuvertet utan ta med till utbildningstillfället. 

 Se till att Biträdande Utgivare samt utsedda ID-administratörer har alternativt beställer 
eTjänstekort så att de finns till hands vid utbildning i Telia SITHS Admin. 

 Ta fram fullständig adress och fullmakter för REK-brev (endast Biträdande Utgivare och ID-
administratörer får hämta ut brev med kort). 

 Utpeka låsbart skåp/utrymme för förvaring av kort som ska lämnas ut, enbart tillgängligt för 
Biträdande Utgivare och ID-administratörer. 

 Beställ krypterad USB-sticka alternativt utpeka säker serverplats för temporär lagring av 
fotografier på person och legitimation.  

 Begära tillgång till beställningsportal (för närvarande Alfresco). 

 Besluta om lämplig plats för fotografering och utlämning av kort (vit bakgrund och bra ljus). 

 Planera in utbildningar av Biträdande Utgivare och ID-administratörer. 
o Introduktion Biträdande Utgivare och ID-administratörer (3 timmar). 
o Introduktion Bokningsstöd eTjänstekort och Telia SITHS Admin (3 timmar). 

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

 Köpa in digitalkamera, UV-lampa och extra kortläsare enligt rekommendation. 

 Planera öppettider enligt kravet minst 2 timmar varannan arbetsdag, samt informera GITS för 
upplägg i Bokningsstöd samt kontinuerligt tillse att tider finns upplagda. 

 Informera inom egen organisation om att nytt kontor för fotografering och utlämning av kort 

nu finns tillgänglig. 

Denna checklista har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
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