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Så här rapporterar du Upp-i-Rök-utbildning 
 
Räddningstjänster och andra organisationer kan rapportera genomförda Upp-rök-
utbildningar antingen i efterhand på kontoret/stationen eller direkt vid utbildningstillfället 
med en surfplatta/mobil. 
Det är samma formulär som används på båda sätten och det är bara ett fåtal uppgifter 
som behöver matas in. 

Rapportering i dator 
• Logga in på www.kubadmin.se. (Användarnamn och lösenord har du fått av din lokala 

Brandskyddsförening.) 

• Välj ’Formulär’ i menyn.  

• Klicka på ’Öppna formulär’ under ”Skola (Upp i Rök)”. 

• Mata in skolbesöket. 

• De uppgifter som behövs är: 

1. Pinkod (Får du med inloggningsuppgifterna, den gör att man kan registrera 

skolbesök på mobilen/platta utan internetkoppling) 

2. Välj kommun i listan 

3. Välj skola i listan (Alla skolor med klass 5-9 i era kommuner finns med och 

listan uppdateras automatiskt varje natt) 

4. Utbildningsorsak: Är det förebyggande eller initierat av händelse/brand 

5. Vilka årskurser deltar? Kryssa i en eller flera. 

6. Ange antal elever från resp årskurs 

7. Datum för utbildningen 

8. Tryck på ”Skicka”-knappen. 

• Klart!  

Rapportering på mobil/surfplatta 
Vill du registrera skolbesöket direkt vid utbildningstillfället kan du ta med formuläret på din 
mobil eller surfplatta som en app.  

Det blir då två steg:  

En gång på kontoret/stationen innan första besöket  
• Ladda ner formuläret till mobilen/plattan. Detta görs bara en gång, sedan finns 

formuläret som en app på mobilen/plattan. Rapportering kan då göras utan 

anslutning till Internet, när du är tillbaka på stationen laddas besöken över till KUB. 

Endast pinkoden behövs vid inmatning av skolbesöket. 

• Logga in på www.kubadmin.se på en dator som ovan och kopiera adressen till 

formuläret, maila eller smsa adressen till mobilen/plattan eller logga in på 

mobilen/plattan och öppna formuläret som ovan. 

• Spara formuläret som en app på startskärmen/hemskärmen. Det görs lite olika 

beroende på om du använder Apple/Android. Information om hur det fungerar på 

din enhet får du genom att klicka på symbolen  uppe till höger i formuläret och 

följa instruktionerna. 

http://www.kubadmin.se/
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Vid utbildningstillfällena (ingen inloggning behövs): 
• Öppna formuläret på mobilen/plattan genom att klicka på app-symbolen på 

hemskärmen/startskärmen:  

• Fyll formuläret på samma sätt som vid Inmatning vid dator (se ovan).  

• Om mobilen/plattan inte har Internet-koppling vid rapporteringen: Öppna formuläret 

när du är tillbaka på stationen/kontoret så laddas alla besök över till KUB 

automatiskt. 

 

Problem? 
Har du problem att öppna formuläret på din webbläsare? 

Det fungerar på alla moderna och uppdaterade webbläsare. Tyvärr fungerar inte Internet 
Explorer sedan en tid tillbaka. Den las ner 2015 och uppdateras inte längre. 

Vi har testat på alla större webbläsare på marknaden. 

Fungerar 

• Chrome 

• Edge 

• Firefox 

• Safari (Mac & iOS) 

 

Fungerar inte 

• Internet Explorer 

• Yandex 

• Safari (PC) 

 

Har du ändå problem kontakta din lokala Brandskyddsförening eller support@kub-
hembesok.se. 
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