Fastighetsägare – se sid 2 och framåt
Verksamhetsutövare – se sid 6

Skriftlig redogörelse för brandskydd – www.skriftligredogorelse.se
Detta är en guide tänkt att hjälpa er som ska fylla i blanketten ”skriftlig redogörelse för
brandskyddet” digitalt.

Fastighetsägare
Ni har från VSR fått den blankett som ni ser på föregående sida. Blanketten ger lite allmän
bakgrundsinformation om det lagrum som styr inlämnandet och syftet det tjänar. Den ger också ett
redogörelsenummer och ett senaste datum då vi vill ha in redogörelsen.
Ha utskicket bredvid er och klicka in er på www.skriftligredogorelse.se . Då kommer ni få upp en sida
som ser ut enligt nedan.

Är det första gången ni loggar in ska ni välja ”ny redogörelse” i vänsterkanten (se nedan), annars är
det bara att logga in med tidigare angiven mailadress och redogörelsenummer..

På sidan ni nu kommer till letar ni upp rätt kommun (Katrineholm eller Vingåker) och fyller därefter i
det redogörelsenummer som återfinns på utskicket. Fyll sedan i den mailadress ni föredrar att
använda, se till att det står samma adress i de två fälten. Klicka därefter på ”skapa konto” (se nedan).

Ni loggas nu in i portalen per automatik och kommer till nedan visad sida.

Klicka nu på ”Redogörelse byggnad” i vänsterkant för att komma till den del av redogörelsen som rör
fastigheten.

Fyll i fälten med information om det objekt utskicket gäller. Väljer ni ”spara” innebär det att det går
att vid ett senare tillfälle gå tillbaka hit och ändra i informationen. När såväl ägare som samtliga
verksamheter klarmarkerat sina delar (när allt är ifyllt) kommer hela redogörelsen per automatik
skickas in till VSR. Har ni klickat på ”klarmarkera” men kommer på att något måste ändras, går det att
låsa upp redogörelsen, ändra informationen och klarmarkera/spara igen. Detta förutsätter att inte
verksamheten/erna hunnit klarmarkera sin del också – då skickas redogörelsen.
Har ni ännu inte lagt till någon verksamhet kommer portalen påminna er om detta. För att göra det
ska ni klicka på ”Redogörelse admin” i vänsterkanten och fylla i vilka verksamheter som ska fylla i
övriga delar av redogörelsen.

Flera verksamheter kan läggas till efter varandra om det skulle vara aktuellt, det går också att ta bort
eller redigera tidigare tillagda verksamheter. De uppgifter ni fyller i kommer fungera som
inloggningsuppgifter när verksamhetens kontaktman ska logga in i portalen (Är ni både ägare och
nyttjare fyller ni i era egna uppgifter). Notera särskilt det referensnummer som anges för respektive
verksamhet, se nedan.

Det går nu bra att logga ut, ”er” del är klar.
OBS! Portalen i sig skickar inte ut något automail trots att ni fyllt i verksamhetens mailadress. Ni
måste själva meddela verksamheterna att de ska ta sig till portalen, logga in och fylla i sin
information. Meddelandet bör innehålla portaladressen (www.skriftligredogorelse.se),
referensnumret och den mailadress ni fyllt i att de ska nyttja.

Verksamhetsutövare
Ni meddelas av fastighetsägaren att ni ska logga in via www.skriftligredogorelse.se och fylla på med
information till en skriftlig redogörelse för brandskyddet.
Logga in med det referensnummer och den mailadress som ni fått från fastighetsägaren. Ni kommer
då till en sida som ser ut enligt nedan.

Klicka på ”Redogörelse verksam.” i vänstermarginalen för att komma till själva ifyllandet av
verksamhetens brandskydd. Fyll i fälten, klicka därefter på ”nästa” för att fylla i alla fyra delarna som
rör verksamheten. Det går alltid att klicka på ”spara” för att spara det som är ifyllt och komma
tillbaka för att redigera det vid ett senare tillfälle. När allt är rätt ifyllt klickar ni istället på
”klarmarkera”. Då skickas en bekräftelse till fastighetsägaren att ni klarmarkerat ”er” del. Har
fastighetsägaren (och eventuella andra verksamhetsutövare) klarmarkerat sin(a) del(ar) kommer
redogörelsen skickas in till VSR per automatik.
Vill ni gå tillbaka och ändra en klarmarkerad redogörelse, förutsatt att den inte redan skickats, går
det att klicka på ”lås upp”, ändra berörda delar och därefter spara eller klarmarkera igen.
Nu går det bra att logga ut, er del är avklarad.

