
Struktur
Komin innehåller en mängd sidor i en struktur. 

• Överst finns startsidan. Huvudredaktören ansvarar för denna sida.

• Under startsidan finns ett antal huvudsidor för olika ämnes- och förvaltningsgrenar. 
Dessa görs med mallen ”Sida med kolumner”.

• Under huvudsidorna finns innehållssidor som ger Kominanvändarna stöd i arbetet 
och som effektiviserar arbetet. Dessa görs med mallen ”Sida utan kolumner”.

Innehåll
Huvudsidor och innehållssidor ska alla ge din målgrupp stöd i arbetet. 
Detta betyder att du behöver ha fyra typer av innehåll i din gren:

• Basinformation

• Nyheter

• Funktioner

• Samarbetsytor

Mer om innehållet: Guidelines FR, Guidelines ÄR, Guidelines WI/WS

Produktionsorganisation
Centrala webbgruppen (CWG) innehåller webbplatsens 
ägare och huvudredaktören för intranätet.

Under sig har huvudredaktören att antal 
förvaltningsredaktörer (FR) och ämnesredaktörer (ÄR). 
dessa ansvarar för en gren i intranätet.

FR/ÄR kan i sin tur ha webbinformatörer (WI) och 
webbskribenter (WS) under sig. Dessa ansvarar för sidor i 
intranätet.

En FR/ÄR kan även ha en redaktionsgrupp som stöd. 
Redaktionsgruppen innehåller vanligtvis verksamhetsfolk

Mer om roller: Guidelines FR, Guidelines ÄR, Guidelines WI/WS

Ansvar WI/WS
• Du som är ansvarig för en 

sida ansvarar för att 
innehållet på sidan är korrekt 
och uppdaterat.

• Du åtar dig att följa de 
centrala riktlinjer som finns 
för struktur, innehåll, språk 
och utseende.

• Du följer din FR/ÄR i beslut 
om inriktning, struktur, 
innehåll och presentation på 
Komin.

Mer om ansvar: Guidelines W//
WS

Ansvar FR
• Du som är FR har det högsta 

ansvaret för att din egen 
förvaltnings sidor ger stöd till 
den egna målgruppen och 
bidrar till att effektivisera 
arbetet i den egna 
förvaltningen.

• Du åtar dig att följa de 
centrala riktlinjer som finns 
för struktur, innehåll, språk 
och utseende.

• Du ger stöd till dina 
underproducenter.

• Du är en talesperson för 
intranätet.

Mer om ansvar: Guidelines FR

Ansvar ÄR
• Du som är ÄR har det högsta 

ansvaret för att dina 
ämnessidor ger stöd till den 
egna målgruppen och bidrar 
till att effektivisera arbetet i 
Malmö stad inom detta fält.

• Du åtar dig att följa de 
centrala riktlinjer som finns 
för struktur, innehåll, språk 
och utseende.

• Du ger stöd till dina 
underproducenter.

• Du är en talesperson för 
intranätet.

Mer om ansvar: Guidelines ÄR

Ansvar CWG
Den centrala webbgruppen ser till att det finns:

• Publiceringsverktyg (av olika slag, för att 
stödja olika typer av innehåll)

• Utbildningar i dessa verktyg 

• Utbildningar i redaktionellt tänk, 
skrivutbildningar

• Användarsupport vid produktion

• Löpande stöd i redaktionellt tänk

• Guidelines, regler, riktlinjer för produktionen

• Webbanalyser + statistik

Den centrala webbgruppen koordinerar och 
stöder också funktionsutveckling för webbarna. 
Kontakta någon inom CWG för vidare 
diskussion om funktionsutveckling.
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Mål med Komin
Komin ger den 
anställde stöd 
och effektiviserar 
arbetet i Malmö 
stad.

Mer om målet: 
Guidelines FR, Guidelines ÄR, Guidelines WI/WS

Målgrupper
Varje gren i Komin har 
sin egen målgrupp. 
Varje förvaltnings-/
ämnesredaktör 
ansvarar för 
beskrivningen av 
målgruppen för grenen.

Mer om målgrupper: 
Guidelines FR, 
Guidelines ÄR, 
Guidelines WI/WS


