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Uppsättning av nytt utgivningskontor 

 

CHECKLISTA1 
 Utse ansvarig för kortutgivning i organisationen (LORA). 

 Utse minst 2 korthandläggare (KRA). 

 Låta utsedd LORA och utsedda KRAer själva begära utdrag ur 
belastningsregistret. (Blankett: Belastningsregister 9§(442.3) 1 st lagen). 
OBS! Öppna inte kuvertet utan ta med till utbildningstillfället. 

 Se till att LORA samt utsedda KRAer har alternativt beställer SITHS-kort 
(meddela om SITHS-korten ska tas med till utbildningstillfället). 

 Ta fram fullständig adress för REK-brev (endast KRA och LORA får 
hämta ut brev med kort). 

 Utpeka låsbart skåp/utrymme för förvaring av kort som ska lämnas ut, 
enbart tillgängligt för KRA och LORA. 

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

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

 Planera öppettider enligt kravet minst 2 timmar varannan arbetsdag. 

 Planera in dag för utbildning av LORA och KRA. 

 Genomföra utbildning (10:00-15:00). 

 Kommunens LORA godtar och skriver på överenskommelse för 
uppsättning av nytt utgivningskontor. 

 Köpa in digitalkamera, UV-lampa och extra kortläsare enligt 
rekommendation (se nedan rubrik Ersättning och kostnader). 

 Beställ hem de 7 stegen - https://desjustegen.se/information/handboken/  

 Begära tillgång till beställningsportal (för närvarande Alfresco), samt 
SITHS-admin från TjänsteID-service. 

 Skicka in beslutade öppettider till TjänsteID-service för upplägg i 
tidsboken samt kontinuerligt tillse att tider finns upplagda. 

 Informera inom egen organisation om att nytt kontor för fotografering 

och utlämning av kort nu finns tillgänglig.  

                                                             
1
 Checklistan är föremål för revidering, förändringar kommuniceras till befintliga utgivningskontor 

Beslut om nytt 
utgivningskontor 

Förberedelser Utbildning 
Lansering av nytt 
utgivningskotor 

https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/
https://desjustegen.se/information/handboken/
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Tidplan 
 

 

 
 

 

KRAV 
- Utgivningskontor hanterar fotografering och utgivning till alla parter oavsett 

huvudman 
- Varje kontor måste ha minst två utbildade handläggare (KRA) 
- Ansvarig person inom organisationen (LORA) 
- Öppettid minst 2 timmar varannan arbetsdag 
- Utgivningskontoret ansvarar för att rapporter in öppettider samt förändringar av 

dessa till TjänsteID-service. 
- Låsbart skåp eller utrymme för kort och papperskvittenser (adekvat fysisk säkerhet, 

kort och kvittenser får bara finnas tillgängligt för KRA och LORA och 
papperskvittenser ska sparas i 15 år i brandsäkert skåp) 

- För aktiviteten 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 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 revision2. 
- Vid ev önskemål kring mobil utgivning, kontakta SITHS-koordinator för rutin samt 

dialog för uppsättning. 

  

                                                             
2
 Utifrån Västra Götalands RA-organisations rutinbeskrivning. 

1-2 veckor 2-4 veckor 1 vecka 1 vecka 

Beslut om nytt 
utgivningskontor 

•Kommun ansöker om 
utgivningskontor till GITS 

•TjänsteID-service och GITS 
rekommenderar uppsättning 
av nyttt kontor till RA 

•TjänsteID-service effektuerar 
nytt utgivningskontor utifrån 
RAs beslut 

Förberedelser 

•Se Checklista 

Utbildning 

•1 dags utbidning för 
korthandläggare och ansvarig 
inom organisationen 

Lansering av nytt 
utgivningskontor 

•Information och 
nyhetsutskick via kanaler för 
kommuner samt VGR 

•Information på hemsida för 
TjänsteID-service 
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Utbildning och support 
- Utbildning och support från TjänsteID-service 

o Initial utbildning (1 dag, 10:00-15:00) 
 Uppföljande utbildningstillfällen enligt regelverk 

o Informationsmaterial och lathundar 
o Support före och under utgivning 
o Återkommande nätverksträffar 2ggr/år 

- Samordnare under GITS 
o Informerar och stöttar kontinuerligt 

Ersättning och kostnader 
- Ersättning erhålls utifrån antal aktiviteter. Kontoret håller själva reda på antal 

aktiviteter och fakturerar TjänsteID-service kvartalsvis. 
o 50kr/fotografering 
o 50 kr/utgivet kort 

- Kostnader 
o Inköp av digitalkamera enligt nedan rekommendation 

 Digitalkamera med optisk zoom och upplösning på minst 10Mpix 
 Förslag på bra och prisvärd kamera: 

 Canon EOS 1000D/1100D/1200D (ca 4000kr-5000kr/st) 
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 
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Roller och ansvar 
Nedanstående roller är de roller som den egna organisationen måste känna till. Den egna 
organisationen bemannar LORA och KRA. Utförlig information om roller som hålls inom RA-
organisationen se Roller och ansvar på inera.se 

RA (Registration Authority) 

Håller ihop Västra Götalands RA-organisation och är ytterst ansvarig för kort- och 
certifikatshantering 
 

ORA 

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

LORA  (Lokal ORA) 

Har en delegation från TjänsteID-service ORA gällande livcykelhantering av kort och 
certifikat. Utser och ansvarar för kortutgivare (KRA) i den egna organisationen. Tillser att 
KRAer följer RA-organisationen i Västra Götalands regler och rutiner för kortutgivning. 
LORA ska känna till ändringar i regelverk samt ansvara för intern revision och svara på 
revision från extern part såsom VGR genom RA eller säkerhetschef, Inera, Ernst & Young 
etc. Kan även inneha rollen som KRA.  
 

KRA 

Ansvarar för att beställa och spärra SITHS-kort. KRA ansvarar också för åtgärder som krävs 
inom ramen för kortbeställningar och kortkvittenser samt för fotografering till och 
utlämnade av SITHS-kort med tillhörande PIN-koder.  

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/Roller-och-ansvar/

