Uppföljningsportalen
Användarmanual för externa användare
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1. Användarinformation

Denna manual finns för dig som kommer använda dig av Uppföljningsportalen
och är extern användare, med andra ord representerar en annan organisation
än Exploateringskontoret och Miljöförvaltningen.
Uppföljningsportalen är ett digitalt stödsystem för exploateringskontoret och
byggaktörer för att kunna rapportera och följa upp hållbarhetskraven på ett
enhetligt, systematiskt och regelbundet sätt. Hållbarhetskraven är de krav som
ingår i markanvisningsavtalet och överenskommelse om exploatering utifrån
miljömålen om hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar
mark- och vattenanvändning samt giftfritt Stockholm.
Har du några ytterligare frågor utöver vad som redovisas i denna manual kan du
kontakta 11800 (tekniska frågor) eller Uppföljningssamordnare via
pernilla.morris@stockholm.se (verksamhetsnära frågor).
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4. Inloggning
1.

För att du som extern användare ska kunna logga in,
krävs det att du har mottagit en inbjudan via email. I
denna inbjudan finns en länk för att acceptera inbjudan.
Klicka på den länken. Inbjudan kan hamna i skräpposten.
1. Du kommer till webbsidan
https://uppfoljningsportalen.stockholm.se.

2.

Klicka på ”Registrera”.
2. Välj tabben ”Extern”.
3. Logga därefter in med ditt BankID.
OBS. Har du ett stockholmskonto, ska använda fliken
”Stockholmskonto” och inte ”Extern”. Har du även ett
Stockholms stad tjänstekort kommer du loggas in med så
kallad SSO. Vid första inloggningstillfället behöver du
klicka ”continue” eller ”ok” i den dialogruta som kommer
upp.

3.

5. Rapportera

1.

1. När du loggat in ser du en lista över de ärenden inom
vilka du har rollen som rapportör. Klicka på det ärende du
avser att rapportera inom.
2.

2.

a) Du ser att du har ett antal tabbar högst upp i
menyraden. Den första tabben du hamnar på visar
ärendets grunduppgifter.

a.
b.

b) Du kan använda pilarna till höger eller klicka på
tabbarna ovan för att komma till de olika rapporterna.
3. När du gått vidare till nästa tabb är du inne i den första
rapporten. Följ anvisningarna i rapporten och svara på
frågorna och ladda upp efterfrågat underlag. Håll
markören över ikonen ”i” för mer detaljerad information.

3.

5. Rapportera forts.

4.

4.Efter att du gjort ändringar i rapporten, kom ihåg att
klicka på ”SPARA” längst ner i rapporten. Du kan nu
logga ut och återuppta ditt arbete vid ett senare tillfälle.
När du anser dig klar, klickar du på ”SKICKA IN”.
5. Ett kontrollfönster dyker upp och frågar om du vill
skicka in rapporten. Klicka ”SKICKA IN”.

5.

Obs. De olika hållbarhetskraven (de olika tabbarna) har
separata rapporter och skickas därmed också in separat.
6. När du skickat in rapporten kommer den få ett lite
annorlunda utseende. Nu finns möjligheten att skriva
kommentarer och frågor till granskaren i fältet till vänster.
Granskaren kan på samma sätt ge svar och ställa frågor
om förtydliganden till dig. Klicka på den lilla plusikonen
under relevant rubrik för att skriva en kommentar.

6.

5. Rapportera forts.
7. Om du behöver kommunicera med granskaren, skriv
din fråga/svar och kom ihåg att klicka på ”NOTIFIERA
GRANSKARE” längst ner i rapporten.

7.

När granskaren anser att tillräcklig information har
rapporterats in för att bedöma kravefterlevnaden kommer
granskningen avslutas och du kommer få en e-post när
det är dags för nästa rapporteringsperiod.
8. Extra funktion: Om av någon anledning ett krav inte är
relevant i ärendet kan det ”stängas av” genom att dra den 8.
lilla knappen högst upp till höger i rapporten.
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