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1 ePub publicerar dagordning, protokoll och bilagor
Nämndsekreteraren skapar dagordning med sina underlag inför ett möte.
Efter mötet skapas protokoll med sina underlag.
Med stöd av applikationen ePub, publiceras en komplett dagordning eller
protokoll till såväl allmänheten som tjänstemän/politiker.
Behöriga kan med inloggning göra egna noteringar och markeringar på ett
ärende/dokument.

Nämnder/
styrelser

Gemensam
startsida
https://polpublikationer.ltdalarna.se

Inloggning
Utökade
funktioner

Datum

Direktlänk från www.ltdalarna.se

Allmänheten
Vem som helst kommer in till ePub.
Bilagor

Bilagor

Politiker / tjänstemän
Kan använda Allmänhetens väg.
Dessutom med inloggning:
- Skriva noteringar
- Läsa alla sidor i ett långt svep.
- Sätta bevakning på ärenden
- m.m

Dagordning

Protokoll

Här finns att läsa dagordningar samt
protokoll med sina bilagor.
Det fungerar med allt från en
smartphone till en hemmadator eller
jobbdator.
Enda kravet är Internet-åtkomst och att
webbläsare är uppdaterade enligt
standard rekommendationer.

2 Starta ePub
ePub är en webbapplikation och startas från webbläsares adressfält.
Läsplattor som datorer har många olika startvägar.
Här beskrivs ett förfarande för iPad.

Klicka på ”Safari” och webbläsaren öppnas.
I den övre delen så finns ett inmatningsfält där du skriver in
https://polpublikationer.ltdalarna.se

För att kunna skriva så krävs att du

först ”pekar” med fingret på inmatningsfältet.

2.1 Skapa smarta genvägar
För att förenkla start av websidor som används återkommande, är det en god
hjälp att skapa en genväg. Genvägen innehåller den önskade adressen.
Starta vid den röda pilen.

På din iPad visas nu en start-ikon som leder direkt till https://polpublikationer.ltdalarna.se.
Detta är adressen som även allmänheten använder. Hit krävs ingen särskild inloggning.

Det är även bra att skapa en genväg till platsen där handlingar och protokoll tidigare sparats på
den externa webben.
Tillvägagångsättet är lika men du anger adressen
http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/
Om du skapat båda genvägarna bör ditt skrivbord ha dessa ikoner .

3 Allmänheten
3.1 Startsida
Start av ePub https://polpublikationer.ltdalarna.se öppnar den gemensamma
startsidan.
Efter vald beslutsinstans presenteras publicerade datum för den valda
beslutsinstansen.
Direktlänkar finns på http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/
Under respektive beslutsinstans finns direktlänkar publicerade tex
landstingsstyrelsen med inbyggt direktanrop till landstingsstyrelsens
publicerade datum.

Gemensam startsida

3.2 Val av dagordning eller protokoll
För respektive mötesdatum anges senaste uppdateringstiden. Detta är speciellt
viktigt inför ett möte då innehållet i dagordning kan innehålla förändringar eller
tillägg som skett vid en sen tidpunkt.

Dagordning presenterar de handlingar som är underlag inför ett beslut.
Protokoll redovisar de handlingar som är resultat av antagna beslut.
Saknas tex ”Visa Protokoll” för ett visst datum innebär det att någon
publicering inte skett.

Not:
Äldre publiceringar finns samlade på:
http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/
för respektive beslutsinstans.
Dessa är sparade i pdf format och kan innehålla inbyggda länkar som inte stöds
av vissa webbläsare.

3.3 Visa dagordning
Den elektroniska agenda ”eAgendan” är lika som dagordningens agenda.
Dagordningen har nämndsekreteraren skapat och finns som ”utskriftsvänlig
dagordning”.
ePub verktyget ger snabb access och överblick till varje punkt.

Finns protokoll
publicerat visas
knappen

Utskriftsvänlig dagordning
Utskriftsvänliga handlingar

Utöka

Snabbvisning av
Beslutspunkter och
sammanfattning.
Beslutsunderlaget
innehåller det
fullständiga underlaget.

Begränsa

Bilagor

Visa bilagor

Liggande skärm visar större text.
Skrolla upp och ner med fingret

Stående skärm visar hela textsidan

Byt sida

På iPad Air 2 kan du använda Kontrollcenter till att
låsa skärmens riktning.
Riktningslåset förhindrar att skärmen skiftar mellan
liggande och stående läge. När du aktiverar
riktningslåset visas detta i statusfältet

Byt sida

Utskriftsvänlig pdf-fil

Återhopp

Byt sida

4 Politiker och tjänstemän
4.1 Support
Endast vardagar, dagtid.

Egenkontroll innan du kontaktar support

Användare av läsplatta från LD:
Jag kan inte komma åt någon hemsida eller min läsplatta fungerar inte.

Support telefon 023-49 09 07

Inloggning till ePub:
Jag kommer åt http://www.ltdalarna.se och https://polpublikationer.ltdalarna.se
men kommer inte vidare.
För att logga in krävs att du har ett giltigt användar -id med lösenord.
Kontakta din nämndadministratör för hjälp med återställning av bortglömt lösenord eller tilldelning av
både användar-id och lösenord.

För allmänheten krävs ingen inloggning.

Support på ePub:
Jag kan surfa och kan logga in på https://polpublikationer.ltdalarna.se men har
problem med användningen av ePub-applikationen:
Kansliavdelningen ger support för användning av ePub-applikationen.

Support telefon 023-49 09 07 eller 023-49 00 01 (receptionen)
Vårt motto är, ”Det ska vara enkelt att få hjälp!”

Dator (i hemmet) eller privat läsplatta
Landstingets ger ingen teknisk support på privat utrustning

Som förtroendevald och landstingstjänsteman finns ytterligare möjligheter.

4.2 Personlig inloggning
Med personlig inloggning kan förtroendevalda och tjänstemän
till aktuell beslutsinstan även:

Skriva egna noteringar på:

ärende

dokument

dokumentsida (även markering)

4.3 Användar-id och lösenord
Nämndsekreteraren för beslutsinstansen hjälper till med framtagning av
användar-id och tillfälligt lösenord.

2. Visa inloggningen

1. Startsida

3. Inloggningen

Observera att inloggning endast kan ske från startsidan
1. Klicka på startsidan
2. Klicka på landstingsloggan
3. Inloggningsfönster öppnas
Ange ditt användar-id samt lösenord

4. Bekräftad inloggning
Efter inloggning har du samma möjligheter som allmänheten men nu med
privata noteringsmöjligheter.

4.3.1 Lösenord
Nämndsekreteraren för beslutsinstansen hjälper till med framtagning av
användar-id och tillfälligt lösenord.

Visa medlemsinformation

Nytt lösenord

Dina
medlemsgrupper

4.4 Noteringar
Du kan spara noteringar på flera olika nivåer.
 Ärenderubrik
4.4.1 På ärenderubrik

1.Start symbol

2..Spara

3..Sparad symbol

Visas ärenderubriken i utökat läge, visas även den personliga noteringen.

4.4.2 I dokument
Varje dokument kan påföras anteckningar, pratbubblor och textmarkeringar.
Detta kan ske på önskade sidor i det valda dokumentet.
Som anteckning

1.Start

2. Sparas vid stängning

Sparad symbol

Som pratbubbla
Pratbubbla

Markera var på bildsidan
pratbubblan ska vara placerad

Sparad symbol

Klicka på
pratbubblan så
visas texten

1.Start

Som markering
Markering

1.Start

Markera var på bildsidan markeringen ska
 Börja
 Sluta

2. Börja
Sparad symbol

3. Sluta

