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PM för Göta webbredaktion 
 
    
Bakgrund 
Götabibliotekens samverkan bygger på ett gemensamt biblioteksdatasystem och en gemensam 
webbplats för 14 kommuner. I det gemensamma arbete med webbplatsen gotabiblioteken.se kan det 
uppstå behov av att fatta beslut om innehåll och riktning, för detta arbete har Göta styrgrupp tillsatt 
Göta webbredaktion. 

 
Webbredaktionen ansvarar för: 

 Redaktionellt arbete utifrån teman och/eller aktuella händelser 

 Säkerställa att barn och unga är en prioriterad grupp på webbplatsen 

 Vara kontaktgrupp mellan Götabiblioteken och leverantörer 

 Utveckling av form och innehåll 

 Expertgrupp i samband med beslut om policys gällande webbplats och sociala medier 

 Omvärldsbevakning 

 Expertgrupp i samband med upphandling och utveckling 
 

Innehåll och aktiviteter 
 Hjälpas åt att få ut relevant material på gotabiblioteken.se samt de sociala medier som 

Götabiblioteken ansvarar för. 

 Publicera material såsom blanketter, formulär och informationstexter på begäran av andra 
Göta-grupper.  

 Handleda och stötta all Götapersonal men framförallt webbansvariga på biblioteken för att de 
ska kunna bidra med artiklar, tipslistor, bilder, film mm. på bästa sätt. 

 Besvara mail och meddelande från användare via Götaredaktionens inkorg och Facebook.  

 Skapa manualer vid behov. 

 Ordna fortbildningar och kurser etc. 

 Säkerställa funktion vid uppgradering och systemarbete. 

 Utvecklingsarbete i samråd med andra Götagrupper tex Göta system, Göta metadata m.fl. 

 
Särskilda uppdrag 
Ordna utbildningstillfällen för webbansvariga när det gäller redaktionellt material. 

 
Antal möten och arbete mellan möten 
Göta webbredaktion har möten antingen på plats eller via Skype. Mötesfrekvens styrs av behov. 
Arbetet förutsätter en dialog mellan chef och webbredaktör kring schemalagd tid för arbete med 
gotabiblioteken.se. 
 

Avstämning 
Göta webbredaktion rapporterar till Göta styrgrupp. 
 
Deltagare i gruppen 
Personer utsedda av Göta styrgrupp med representanter från några av biblioteken inom samarbetet 
samt regionbibliotekets kommunikatör och utvecklingsledaren för bibliotekens e-tjänster. 

 
Sammankallande webbredaktör Biträdande webbredaktör 
Utvecklingsledare bibliotekens e-tjänster  Utses av Göta webbredaktion 

 


