
Det här är en start-

eller kapitelsida 

med bild. Tre rader

Digidozer utbildning



Växla mellan Teams & Digidozer
1. Klicka på hemknappen på iPaden

2. Teamsmötet fortsätter trots att du inte ser det.
- Du hör vad alla säger, de hör dig (om du inte har tystat mikrofonen)
- Du ser dem inte, de ser inte dig

3. Klicka på digidozer ikonen på iPaden. Nu är du inne i Digidozer. 

När du är klar i Digdozer, exempelvis begärt ordet.

1. Klicka på hemknappen

2. Klicka på Teamsikonen

För att slippa växla kan du ta hjälp av en annan enhet t.ex. din telefon.



Logga in

• Det första ni gör är att logga in

• En halvtimme innan mötet ser ni 
en bild på en fjäril

• Har ni loggat in?



Ärendelistan

• Ni kan kolla på mötets ärendelista 
genom att klicka på 
”Föredragningslista”

• Växla tillbaka till mötet genom att 
klicka på ”Möte”



Mötet öppnar



Mata in 
säkerhetskod
• I Teams chatten kommer ni få en 

fyrsiffrig kod 

• Ulf säger till när detta sker

• Skriv ner koden

• Växla till Digidozer

• Skriv in koden

• Klicka på OK

• Gå tillbaka till Teams



Inloggad i 
mötet



Ärenden
• Nu är mötet igång 

• För varje ärende kommer sidan att 
se ut så här 
Ärendets namn

• Begär ordet genom att klicka på 
”Begär ordet”

• Begär votering genom att klicka på 
”Begär votering”



Begär ordet

• Knappen blir grön

• Ni kan avstå ordet genom klicka 
på 
”Avstå ordet”



Begär votering

• Knappen blir orange

• Ni kan avstå er begäran om 
votering genom klicka på 
”Avstå votering”



Votering

• Ordförande startar votering

• Ledamöternas skärmar ändras 

• Klicka på det val som ni vill göra.

• Resultatet syns på skärmen efter 
omröstningen är klar



Votering
• Ni kan ändra er så länge 

omröstningen pågår 

• Klicka på ”Ändra”

• Då dyker samma bild med 
valmöjligheterna  upp



Annan 
mötesformalia
Klicka på menyn i övre högra hörnet

• Ordningsfråga

• Yrkande

• Reservation

• Ange jäv

• Ajournering



Annan 
mötesformalia
• En lista på alternativ dyker upp.

• Klicka på alternativet som ni vill 
välja



Annan 
mötesformalia
• När ni valt ett alternativ blir 

knappen orange

• Ångrar ni er klickar ni på samma 
knapp igen

• Stäng menyn genom att klicka på 
krysset i hörnet



Ange jäv

• När ni angett jäv har ni inte 
möjlighet att rösta

• En ersättare tar då er plats och ges 
möjlighet att rösta.



Debatt
• Ordförande startar debatten

• Bilden växlar

Ni kan:

• Begära ordet – Avstå ordet

• Begära replik - Avstå replik

• Begära votering - Avstå votering

• Eller välja övrig mötesformalia



Debatt

• När ni fått ordet av ordföranden 
växlar bilden för den som har 
ordet

• Tranemos kommunfullmäktige 
använder sig inte av debattider



Avslutning

• Lycka till i KF!

• Det kommer att finnas teknisk 
support under hela sammanträdet

• Frågor?


