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Uppdatering av SKL:s adress- och medlemsregister
Sveriges Kommuner och Landstings adress- och medlemsregister (internt hos SKL
kallat Intressentregistret) innehåller kontaktuppgifter till intressenter av SKL:s
verksamhet och tjänster. Huvudparten av posterna i vårt register är kontaktuppgifter
till högt uppsatta tjänstemän och förtroendevalda hos våra medlemmar och det är dessa
uppgifter vi vill ha hjälp att hålla uppdaterade.
Syftet med webbapplikationen är att möjliggöra extern uppdatering av SKL:s adressoch medlemsregister, vilket ger korrekta uppdateringar av medlemsdelen av registret
och bättre service till våra medlemmar.
Lathunden innehåller enkla förklaringar till hur du arbetar i applikationen; hur du
redigerar personuppgifter, skapar nya personposter samt hur du byter ansvariga för
verksamhetsområden.

Hur loggar jag in?
För inloggning används din e-postadress som användarnamn tillsammans med ett
engångslösenord som skickas vid varje inloggning med sms eller e-post. Du behöver
alltså inte hålla reda på ditt lösenord då det bara går att använda vid ett tillfälle.
Du loggar in i applikationen via adressen https://iregupdate.skl.se.

På denna sida begär du ett engångslösenord (en sexsiffrig kod) genom att skriva in din
e-postadress, exempelvis fornamn.efternamn@skl.se. Engångskoden kan mottas via epost (standard) eller via SMS. För att kunna få engångskod via SMS måste du först
skicka ditt mobiltelefonnummer till administratörer hos SKL (iregsupport@skl.se).
Om du skickat ditt mobiltelefonnummer till administratör hos SKL får du följande val:
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Efter att du skrivit in din e-post på startsidan och sedan gjort ditt eventuella val av
leveransmetod hamnar du här:

Ange den engångskod du mottagit och tryck på Skicka.
Observera att om du begär/får din engångskod via e-post kommer e-posten att levereras
från adressen support-vantetider@skl.se, men att du kan höra av dig till
iregsupport@skl.se med ev. frågor. Var också observant på att mailet med
engångskoden kan hamna i skräpposten, så om du inte mottagit e-post med kod inom ett
par minuter kontrollera då din skräppostmapp.
Påminnelsemail vid inaktivitet
Vid inaktivitet, d.v.s. att du inte loggat in i applikationen, kommer ett automatiskt
påminnelsemail att utgå från SKL. Fr.o.m. att du mottar länk till inloggning för första
gången har du 14 dagar på dig att logga in innan du får en första påminnelse. Därefter
skickas det per automatik en påminnelse var sjunde dag till dess att du loggat in.
Om du loggat in men varit inaktiv i 90 dagar kommer ett påminnelsemail. Även detta
kommer sedan att inkomma var sjunde dag till dess att du loggat in och sett över
uppgifterna för din organisation på nytt.
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Förstasida
Efter inloggning möts du av förstasidan:

Förstasidan består av två flikar: en för tjänstemän och en för förtroendevalda. Vardera
flik innehåller samma två kolumner: en kolumn som listar namnen på de ansvariga
tjänstemännen/förtroendevalda för din organisation samt en kolumn som listar
verksamhetsområden. För att sortera kolumnerna i alfabetisk ordning, klicka på rubriken
Ansvarig eller Verksamhet.
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Längst ned på sidan finns en sidfot innehållande e-post och telefonnummer om du
skulle behöva kontakta administratör på SKL. Där finns även en länk till denna
lathund/manual i PDF-format.

Hur redigerar jag personuppgifter?
Om du klickar på ett namn i kolumnen Ansvarig så kommer du till en presentationssida:

Här kan du se samtliga uppgifter för vald person samt även de verksamheter han/hon är
ansvarig för.
För att redigera uppgifterna trycker du på knappen Redigera person och hamnar då i
denna vy:
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Här kan du göra alla nödvändiga ändringar, förutom att byta personens namn,
organisation eller e-postadress. Om ändringar i dessa fält blir nödvändiga, kontakta då
administratör hos SKL (iregsupport@skl.se). Efter utförda ändringar, tryck Spara. De
nya uppgifterna finns nu direkt tillgängliga i registret hos SKL.
Adressfälten (Postadress1, osv.) behöver inte fyllas i om personen önskar post till
organisationens huvudadress, d.v.s. till arbetet. Vid utskick från SKL skickas materialet
alltid till organisationsadressen, om ingen specifik adress uppges. Om personen däremot
önskar post till t.ex. en annan adress inom organisationen så går det bra att fylla i
adressfälten med dessa uppgifter. I annat fall kan de alltså lämnas blanka.

Hur byter jag ansvarig för ett verksamhetsområde?
Om du önskar byta ut en person ansvarig för ett verksamhetsområde så trycker du på
vald verksamhet i kolumnen Verksamheter. Du hamnar då i här:

Här kan du genom en rullista se samtliga just nu inlagda och tillgängliga personer
tillhörande din organisation (i fliken Tjänstemän finns enbart personer i denna kategori i
rullistan och detsamma gäller under fliken Förtroendevalda):

6 (7)

Om du hittar den nya ansvariga personen i listan väljer du denne och trycker sedan
Bekräfta bytet:

Om personen som tagit över ansvaret för ett verksamhetsområde inte finns inlagd i
registret, och därmed inte återfinnes i rullistan, kan du direkt skapa en post för
honom/henne genom att trycka …skapa ny person. Se nästföljande kapitel för hur detta
går till.
Vakanta poster
Vid eventuella vakanta poster kan inte fälten för Ansvariga lämnas tomma för ett
verksamhetsområde. SKL önskar alltid kunna nå någon i er organisation och därför ber
vi er temporärt att sätta kommun-/landstings-/regiondirektör (eller motsvarande) som
ansvarig för vakanta verksamhetsområden inom kategorin tjänstemän och kommun/landstings-/regionstyrelsens ordförande som ansvarig för vakanta verksamhetsområden
inom kategorin förtroendevalda. Detta tills dess att den vakanta tjänsten tillsatts och den
nya personen registreras.

Hur lägger jag till en ny person?
När du är i läget för att byta ansvarig för verksamhetsområde och har tryckt på …skapa
ny person för att lägga till en ny post i registret så hamnar du här:
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Fyll i alla befintliga uppgifter för den nya personen. De fält som är uppmärkta med
symbolen * är obligatoriska och kan inte lämnas tomma. Det enda fält som ej är ifyllbart
är fältet Organisation, då personen som matas in alltid ska tillhöra din organisation.
Som nämnts i tidigare stycke är det inte nödvändigt att fylla i adressfälten, såvida
personen i fråga inte önskar posten till annan adress än till organisationens huvudadress.
Efter att ha matat in alla uppgifter trycker du Spara. Du hamnar då i den tidigare vyn
igen och får där hitta och välja den nya personen i rullistan och sedan trycka Bekräfta
bytet:

Den nyskapade personen är nu vald som ansvarig för detta verksamhetsområde och
finns även i rullistan att välja vid byte av ansvarig för andra verksamhetsområden.
Uppgifterna syns direkt i registret hos SKL.

Har du fler frågor eller behöver hjälp?
Kontakta gärna ansvarig administratör hos SKL:
-

E-post: iregsupport@skl.se
Telefon: 08-452 74 92 eller 08-452 70 22

