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Gemensam Information och TjänsteSamordning 
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Överenskommelse för Utgivningskontor eTjänstekort 
 
Mellan Ansvarig Utgivare och Biträdande Utgivare har överenskommelse träffats gällande 
utfärdande av eTjänstekort på nedanstående utgivningskontor. Biträdande Utgivare 
ansvarar för kontoret och dess funktioner, såsom identifiering, utgivning, 
livscykelhantering, leverans samt fakturaadresser. 
 
Ansvarig Utgivare ansvarar för UtgivarForum vari samtliga Biträdande Utgivare erbjuds 
deltagande. Ansvarig Utgivare ansvarar även för registrering av kontoret, tillämpliga 
behörigheter samt utbildning av Biträdande Utgivare. 
 
GITS ska erbjuda varje kontor åtkomst till Bokningsstöd vilket administreras av respektive 
kontor samt utbildning i detta. GITS ansvarar för samverkan mellan de olika kortkontoren 
och informationsspridning till dessa. 
 
Ett beställningskontor ska ha  

• En ansvarig Biträdande Utgivare. 

• minst två registrerade ID-administratörer som ansvarar för att elektroniskt skicka in 
respektive beställningar.  

• en faktureringsadress. 
 
Regler för kontoren är underställda de nationella regelverken och de regionala regelverken 
vilka fastställs i den för länet gemensamma Rutinbeskrivningen där även övrig utrustning 
och/eller krav regleras.  
 
Biträdande Utgivare ska skyndsamt besvara revisionsfrågor samt även årligen revidera sina 
egna kontor och ID-administratörer. 
 
Kontoret ska kunna uppvisa förteckning över samtliga behörigheter samt produkttyper som 
är knutna till kontoret1. 
 
Kontoret kan ha en eller flera ID-administratörer för beställningsunderlag, uppföljning samt 
utlämning. Finns det ID-administratörer som inte befinner sig på beställningskontoret ska 
ingående ställen (benämns utlämningsställen) anges nedan. 
  

                                                 
1 SITHS Admin respektive SITHS e-ID Admin kommer att innehålla dessa uppgifter 
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Kontorsuppgifter 
Kontorsnummer/namn  

Kommun eller förvaltning  

Leveransadress  

Faktureringsadress  

Biträdande Utgivare  

Anslutna utlämningsställen underställda kontoret: 

Enhet Adress 

  

 

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

Ort Datum  Ort Datum 

 
Underskrift 

 
 Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 
 Namnförtydligande 

 
Biträdande Utgivare  Ansvarig Utgivare Västra Götaland 
Kommun/Förvaltning 

 
  

Västra Götalandsregionen 
Diarienummer  Diarienummer 

 
 
 
 
 
 
 


