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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om begripligheten i ett urval av 

textmallar från Miljökontoret i Eskilstuna kommun kan förbättras och om så är fallet, 

hur den kan förbättras. Undersökningen omfattar nio textmallar för brev, 

delegationsbeslut och förelägganden som vänder sig till enskilda kommuninvånare, 

företag eller det allmänna. Brev och beslut är textkategorier som handläggarna på 

miljökontoret ofta och regelbundet skriver. Jag har använt mig av Klarspråkstestet för 

beslut, brev och andra kortare texter, för att undersöka olika aspekter av textmallarna. 

Min undersökning visar att det finns aspekter som bidrar till god begriplighet, men det 

finns också aspekter som kräver mindre eller större bearbetning för att höja 

begripligheten i texterna som skrivs i mallarna.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Den språklag vi har i Sverige sedan 1 juli 2009 är en s.k. skyldighetslag som 

definierar statliga och kommunala myndigheters skyldigheter vad gäller språk och 

språkanvändning. I den elfte paragrafen, den s.k. klarspråksparagrafen, står det att 

”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (Språklagen 

2009:600). Lagen ställer krav på myndigheternas kommunikation, att man reflekterar 

över hur språket används och att man bedriver klarspråksarbete (Språkrådet 2010 s. 7).  

I en uttolkning av språklagen förklarar Språkrådet vad som menas med vårdat, enkelt 

och begripligt språk. Ett vårdat språk betyder att språket följer den officiella 

språkvårdens rekommendationer och kan förstås av den enskilda. Ett enkelt språk är ett 

språk utan svårbegripliga ord och med enkel och tydlig grammatik. Med begripligt 

språk menas att språket ska vara anpassat ”så att mottagaren bör kunna förstå” (a. a. s. 

7).  

I Eskilstuna kommun finns sedan 2007 en skrivhandledning, Så här skriver vi i 

Eskilstuna kommun, som bygger på klarspråksprinciper. Kommunfullmäktige i 

kommunen har beslutat att de olika förvaltningarna ska följa riktlinjerna i 

handledningen. I skrivhandledningen talas det om offentlighetsprincipen och 

medborgarnas rätt till insyn i kommunens verksamhet. Medborgarna ska kunna 

kontrollera och ifrågasätta de beslut som de förtroendevalda fattar. De dokument som 

skrivs inom kommunen måste därför vara tydliga och enkla för att minska risken för 

missförstånd och för att visa respekt för mottagaren. Personal och förtroendevalda har 

ett gemensamt ansvar för kommunens texter. Varje enskild skribent måste uttrycka sig 

tydligt och enkelt och kunna ta till sig synpunkter från mottagaren som är den som 

avgör vad som är begripligt. 

Idén till den här uppsatsen kommer från Miljökontoret i Eskilstuna kommun där man 

önskade en språklig granskning av de textmallar som används för att kommunicera 

beslut.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om begripligheten i nio textmallar från 

Miljökontoret i Eskilstuna kommun kan förbättras och om så är fallet, hur den kan 

förbättras. Begriplighet kan definieras som ”en djupare och mer specifik förståelse av 

textinnehållet” (Marcusson 2009 s. 12). Det är den förståelse som krävs när en läsare tar 
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sig an en text med avsikten att förstå eller att göra något, vilket motsvarar det Britt-

Louise Gunnarsson kallar läsmål 5 och läsmål 6 (Melin & Lange 1989 s. 16).  

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet redogör jag för begreppet klarspråk och Klarspråkstestet. Jag redovisar 

kritik som riktats mot klarspråk och klarspråksarbetet. Avslutningsvis redogör jag också 

för tidigare forskning om myndighetstext och begriplighet.  

 

2.1 Vad är klarspråk? 
Klarspråk är en del av svensk språkvård (Höög m.fl. 2012 s. 19). I slutet av 1950-talet 

började språkvården uppmärksamma myndighetsspråket och framförde demokratiska 

och ekonomiska argument för moderniserade texter. Argumenten är giltiga än i dag. 

Medborgarna måste förstå information och beslut från beslutsfattare. Om 

myndigheternas texter är begripliga sparar det tid och pengar för alla, så väl 

myndigheter som medborgare (Hedlund 2006 s. 9).  

Det är svårt att peka på vad som utgör klarspråksnormen (Höög m.fl. 2012 s. 18). För 

den skribent som vill söka riktlinjer för klarspråk fungerar Språkrådets webbplats1, 

Svarta listan (Statsrådsberedningen 2011), Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006) och 

Klarspråkstestet (Språkrådet 2012 c) som normkällor (Höög m.fl. 2012 s. 18). 

Handboken Klarspråk lönar sig (Hedlund 2006 s. 7–8) ger följande riktlinjer för den 

som vill skriva klarspråk: 

 

• Tänk på läsaren – varför skriver du och till vem skriver du? 

• Vägled läsaren genom rubriker, metatext, styckeindelning och sambandsord. 

• Skriv det som är viktigast för läsaren först. 

• Skriv kort och ta bara med det läsaren behöver veta. 

• Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord eftersom de gör texten stel och kanslispråklig. 

• Förklara svåra men nödvändiga termer. 

• Sammanfatta texterna om de är långa. 

• Använd ett aktivt språk och undvik verb i passiv form.  

• Tänk på textens utseende. 

 
Riktlinjerna omfattar olika aspekter som alla har betydelse för begripligheten i texter. 

De olika aspekterna fångas upp i Klarspråkstestet.  

 

                                                 
1 www.sprakradet.se 
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2.2 Klarspråkstestet 
När Statskontoret år 2000 fick uppdraget att utvärdera begripligheten i myndighetstexter 

ingick också uppdraget att utforma ett diagnosinstrument för att bedöma begripligheten. 

I utformningen av diagnosinstrumentet fick man begränsa sig till de faktorer som 

tidigare forskning visat vara de mest betydelsefulla för begripligheten (Nyström 2002 s. 

24). Catharina Nyström listar dessa: innehållets svårighetsgrad; textens språkliga 

utformning; sambandet mellan texten och den kontext den ska fungera i; läsarens 

förkunskaper, förväntningar och läsmål (a. a. s. 24).  

Utifrån ett urval av myndighetstexter konstruerades ett frågeschema som skulle visa 

de vanligaste begriplighetsproblemen. Eftersom den språkliga utformningen inte var en 

tillräcklig förklaring till begriplighet utformades också frågor som testade textens 

anpassning till mottagare och sammanhang (Statskontoret 2001 s. 20). Frågorna 

ordnades efter betydelse för textens begriplighet. De frågor som rörde texten som helhet 

och som påverkar begripligheten mest kom tidigt, t.ex. frågorna om textens disposition. 

Därefter kom t.ex. frågor om ordvalet. Ett syfte med diagnosinstrumentet var att pröva 

begripligheten i texterna som ingick i Statskontorets utvärdering. Ett annat syfte var att 

utforma ett instrument som skulle kunna användas av andra skribenter för att testa texter 

och höja skribenternas medvetenhet om begripliga texter (a. a. s. 19, 93).  

Diagnosinstrumentet testades på ett urval av representativa myndighetstexter: 

broschyrer, förvaltningsbeslut och rapporter. Det publicerades 2002 på 

Regeringskansliets webbplats som ”Klarspråkstestet”. I dag finns ett bearbetat 

Klarspråkstest på Språkrådets webbplats i två varianter: ett test för beslut, brev och 

kortare texter; ett för rapporter och längre texter (<http://www.sprakradet.se/testet/>). 

Det kan genomföras direkt på webbplatsen, alternativt göras i pappersversion.  

Klarspråkstestet har en inledande del där skribenten får svara på frågor om 

mottagarens förkunskaper, mottagarens intresse för texten och syftet med densamma. I 

beslutstestet ställs sedan 31 frågor utifrån 8 olika aspekter av den text som granskas: 

tonen i texten, innehållet, dispositionen, rubrikerna, textens olika delar, styckena och 

sambanden, meningarna, orden och fraserna. I testet för rapporter ställs 38 frågor 

utifrån 13 olika aspekter. Till testet finns en kommentardel med förklaringar, 

motiveringar och exempel. När användaren har genomfört testet får hon eller han ett 

omdöme för varje aspekt: Mycket bra, Bra och Mindre bra. Om användaren gör testet 

elektroniskt får hon eller han också förslag på hur texten kan bearbetas för att 

begripligheten ska förbättras.  
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2.3 Kritik mot klarspråk och klarspråksarbetet 

Norrköpings Tidningar (NT) varnar för vårdslös språkvård på ledarsidan den 31 oktober 

2011.  Klarspråksarbetet har gått till överdrift, och kanslisvenskan riskerar att bli torftig 

menar tidningen. Hovrätten för Västra Sverige kritiseras för sin strävan att undvika 

”långa meningar och krångliga ord”. NT menar att dessa kan vara nödvändiga för ”en 

god svenska”. Norrköpings Tidningar kritiserar även tanken med Svarta listan från 

Stadsrådsberedningen (2011: 4). Ord på listan som angå, handha, nyttja och underlåta 

kan ge ”färg och stil” åt en text och göra den ”lättare och roligare att läsa”.  En text blir 

sämre om den anpassas så att alla förstår den, skriver NT.   

Kritiken i Norrköpings Tidningar är inte ny. Maria Sundin bemöter kritik mot 

klarspråk, liknande den som framförs i Norrköpings Tidningar, i Klaraposten 2002.  

Där diskuterar hon fyra vanliga invändningar mot klarspråk: 1) klarspråk gör språket 

fattigare 2) klarspråk gör språket mindre exakt 3) klarspråk gör språket mindre 

nyanserat och 4) det finns inga bevis för att klarspråk ökar begripligheten.  

Maria Sundin bemöter invändningen mot att klarspråk gör språket fattigare genom att  

påpeka att kanslispråkliga ord åldras, på samma sätt som ord i vardagsspråket. De 

behöver därför bytas ut för att bli begripliga. Nya ord tillför språket ny energi, säger 

Sundin. Hon påtalar också att klarspråk är så mycket mer än bara ord och meningar. Det 

handlar om ytterligare aspekter av en text: stycken, rubriker, struktur och innehåll. 

Sundin menar att klarspråk och exakthet går hand i hand. Den som skriver klarspråk har 

mottagaren i åtanke och strävar därför efter att använda det exakta uttrycket för att göra 

texten begriplig. Fackspråk däremot, försvårar begripligheten. Kritiken att klarspråk gör 

språket mindre nyanserat  bemöter Sundin med att vi inte kan acceptera offentliga texter 

som bara kan läsas och förstås av en liten specialistkrets, annars ”har vi inte stor nytta 

av vår svenska öppenhet” (a. a.). Sundin hänvisar till Statskontorets rapport Mot ett 

bättre myndighetsspråk (2001) som ger belägg för att svenskt myndighetsspråk blivit 

bättre med klarspråk. Rapporten visar att kanslisvenskan är på reträtt och att 

mottagaranpassningen i myndighetstexter ökat. Men, säger Sundin, en hel del arbete 

återstår med att förändra ett dominerande myndighetsperspektiv i texterna.  

Kritiken i Norrköpings Tidningar i oktober 2011 är, som jag påpekar ovan, inte ny. 

De argument mot klarspråk och mot ”vårdslös språkvård” som tidningen för fram  

känns förlegade,  inte minst eftersom Maria Sundin bemött dem  nio år tidigare. 

Ledarskribenten borde sätta sig in i det klarspråksarbete som görs på olika myndigheter, 
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och ta del av den klarspråksforskning som bedrivs. Detta för att kunna presentera en 

aktuellare, en mer nyanserad, och inte minst, en mer insiktsfull kritik för sina läsare. 

 

2.4 Tidigare forskning 
I rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001) presenterar Catharina 

Nyström Statskontorets utvärdering av begripligheten i ett urval av myndighetstexter. 

För utvärderingen valdes tre textkategorier som ansågs vara centrala i myndigheternas 

skrivande och som människor utan erfarenhet av myndighetstext kan möta: broschyrer, 

rapporter och förvaltningsbeslut. Texterna testades med hjälp av det diagnosinstrument 

som sedan blev Klarspråkstestet. Sex erfarna språkexperter fick också granska samma 

texter. Begriplighetsproblematiken kunde kopplas till två faktorer: texterna visade sig 

vara dåliga på att ta ett mottagarperspektiv och den kanslispråkliga stilen var synlig i 

meningar, ord och fraser (a. a. s. 8).  

Jag väljer här att gå in närmare på vad som framkom vid granskningen av 

förvaltningsbeslut hämtade från Naturvårdsverket, Livsmedelsverket respektive 

Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan) (a. a. s. 48). Innehållet i 

beslutstexterna hade brister. Mottagarna fick inte veta vad ett negativt beslut innebar. 

Inte heller fick de instruktioner om hur de skulle bete sig, och motiv för beslutet 

saknades. Det var inte givet att beslutstexterna följde den emfatiska dispositionen. 

Rubrikerna var ofta alltför allmänt hållna och sammanfattade inte innehållet. Det 

saknades också rubriker som skiljde olika innehåll åt i besluten. Mottagarna tilltalades 

inte med ni eller du.  Myndigheterna omtalade sig själva med myndighetsnamn och 

utnyttjade inte möjligheten att tala om sig själva som vi. Textbindningen och 

användandet av bindeord kunde förbättras.  Meningslängden var varierad i texterna, 

men det förekom kanslispråkliga drag i form av inskott och långa fundament. Ordvalet 

var i viss mån påverkat av författningstext och fackspråk.  

År 2011 genomförde Catharina Nyström Höög en ny undersökning av tre beslut från 

Försäkringskassan, Migrationsverket och Naturvårdsverket riktade till privatpersoner  

(Höög  m.fl. 2012 s. 75). Texterna jämfördes med de i Statskontorets utvärdering från 

2001. En tydlig förändring i 2011 års beslutstexter är att de blivit längre. Höög menar 

att när skribenten använder textmallar kan detta påverka textlängden. En annan tydlig 

förändring är att texterna fått ett tydligt du-tilltal. Ordet du är ett högfrekvent ord i två 

av de tre besluten från 2011, och du förefaller vara ”det enda tänkbara tilltalet till en 
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 person” (a. a. s. 77). Meningarna i besluten har blivit kortare och mindre vänstertunga. 

Långa inskott och kanslispråkliga ord och uttryck från Svarta listan förekommer även 

om andelen ålderdomliga och svårbegripliga ord blivit färre. Med undantag för att 

texterna blivit längre menar Höög m.fl. att klarspråk har fått allt större genomslag i 

myndighetsbesluten (a. a. s. 76). 

Eva Marcusson undersökte 2009 begripligheten i Skatteverkets förfrågningar, 

överväganden och beslut med hjälp av Klarspråkstestet. Hennes undersökning redovisas 

i magisteruppsatsen Klarspråk i myndighetstext.  En undersökning av begripligheten i 

Skatteverkets förfrågningar, överväganden och beslut (2009). Undersökningen 

omfattade 33 texter. Texterna i det undersökta materialet var mellan 1 sida och 5 sidor 

långa. Vad gäller aspekterna Innehållet och Dispositionen fick texterna totalomdömet 

Mycket bra. Texterna svarade på de frågor läsarna kunde tänkas ha och innehöll ingen 

onödig information. Samtliga texter var emfatiskt disponerade. Övriga aspekter fick 

totalomdömet Bra. Begripligheten kan alltså bli bättre även om texterna inom en rad 

områden följde Klarspråkstestets rekommendationer. Texterna hade t.ex. ett konsekvent 

tilltal. Skribenterna använde myndighetens namn men talade också om myndigheten 

som vi. Man presenterade skälen till beslutet under egen rubrik och gav pedagogisk 

presentation av dessa. Mottagaren fick också anvisningar om fortsatt agerande i ärendet. 

Delar av aspekterna Tonen i texten, Rubrikerna, Textens olika delar, Styckena och 

sambanden, Meningar och Orden och fraserna kunde förbättras ur 

begriplighetssynpunkt. Texterna behövde befolkas. Rubrikerna borde formuleras så att 

de motsvarade det som stod i texten. Besluten borde också formuleras på ett klart och 

entydigt sätt. Meningarna kunde bearbetas så att fundamenten blev korta och 

meningarna började med det viktigaste. Sambanden mellan centrala begrepp kunde bli 

tydligare och fler bindeord borde användas. Substantiveringar borde bytas ut till aktiva 

verb och fackord bytas ut, alternativt förklaras. Sammanfattningsvis menar Eva 

Marcusson att Skatteverket har kommit långt i sitt arbete med ett klart och begripligt 

språk i sin kommunikation med medborgarna (a. a. s. 47).  

Malltexter kan inverka negativt på handläggares ambitioner att använda klarspråk 

och Klarspråkstestet i sitt skrivande. Det visade Madeleine Appelgrens undersökning av 

sex förvaltningsbeslut från Migrationsverket, Försäkringskassan och Livsmedelsverket 

(2002 s. 35).  Appelgren gör iakttagelsen att malltexter som innehåller lagparagrafer och 

bestämmelser försvårar för handläggarna att klarspråksanpassa textpartierna de skriver 

fritt. Skillnaderna i stil och perspektiv kan bli för stora mellan malltext och den fria text  
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handläggarna skriver vilket påverkar begripligheten. Appelgren betonar därför vikten av 

att arbetet med Klarspråkstestet förankras inom hela myndigheten och att arbetet med 

testet omfattar även malltexterna. Appelgren menar att de fastlagda malltexterna måste 

”visa vägen” (a. a. s. 34) om den enskilda handläggaren ska finna det motiverat att 

arbeta med klarspråk. De handläggare Appelgren kom i kontakt med ansåg att 

Klarspråkstestet hade betydelse för deras förmåga att skriva mottagaranpassat. 

 

 

3 Material 
Miljökontoret i Eskilstuna kommun använder ett trettiotal textmallar av vilka jag har 

valt att undersöka nio textmallar för brev, delegationsbeslut och förelägganden. 

Textmallarna har använts i tio år på miljökontoret. Handläggarna skriver mallarna och 

miljökontorets kommunikatör Lisbet Skärstam bidrar till skrivandet i mån av tid. 

Eventuella ändringar i mallarna görs av handläggarna tillsammans med ansvarig chef 

och kommunikatören. Textmallarna som jag undersöker har en spridning bland 

mottagarna mellan enskilda kommuninvånare, företag och det allmänna, här 

representerat av det kommunala fastighetsbolaget. Det finns rimligen olika erfarenhet av 

myndighetstext bland mottagarna. Textkategorierna är också vanliga på Miljökontoret i 

Eskilstuna kommun. Samtliga textmallar finns som bilagor (se textmallar 1–9). En 

sammanställning av urvalet av textmallar, mottagare och längd visas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Urval av textmallar    

                                                                                                                                                                                                                                    
Textmall  Textkategori Mottagare Antal ord 

Projekt frityrolja          
(textmall 1)   brev  företag  266 
 
Kontroll av  
livsmedelsanläggning         
(textmall 2)   brev   företag  167 
 
Inför erfarenhetsklassning 
av livmedelsverksamhet       
(textmall 3)   brev  företag  154 
 
Hygien och  
hanteringsprojekt    
(textmall 4)   brev  företag  303 
 
Beslut om inklassning  
för uttag av fast årlig 
avgift förtillsyn enligt  
miljöbalken    
(textmall 5)   beslut  företag  197 
 
Beslut om avgift för 
extra tillsyn enligt  
miljöbalken    
(textmall 6)   beslut  företag  330 
 
Beslut om förlängd  
slamhämtningsintervall   
(textmall 7)   beslut  privat  277 
 
Föreläggande om 
 att mäta radon    
 (textmall 8)   föreläggande privat/företag  923 
 
Inklassning av fast årlig   
avgift för tillsyn enligt  
miljöbalken 
 (textmall 9) beslut det allmänna  404 

 

Fyra av de granskade textmallarna är brev, fyra är beslut och en av textmallarna är ett 

föreläggande. Den längsta textmallen omfattar 923 ord (Föreläggande att mäta radon, 

textmall 8) och den kortaste 154 ord (Inför erfarenhetsklassning av 

livsmedelsverksamhet, textmall 3). Samtliga innebär att mottagaren på något sätt 

förväntas utföra något efter att ha läst texten. Det kan vara att omedelbart ”åtgärda 

avvikelser”, t.ex. vad gäller rutiner för hygien, eller informera miljökontoret om en viss 

verksamhet skulle förändras. Mottagarna har ofta haft kontakt med handläggarna genom 



  
 

11 

telefonsamtal, besök eller brevväxling innan de får texterna. Texterna är alltså led i en 

pågående kommunikation mellan myndighet och företagare eller privatperson. 

Textmallarna har alla samma grafiska utseende med ett sidhuvud, sidfot, 

dokumentnamn, ärendemening, rubriker, text och undertecknande av myndigheten. I 

sidhuvudet finns handläggarens namn och telefonnummer angivna. I sidfoten finns post-

och besöksadresser, epost- och webbadresser samt telefon- och faxnummer.  

Samtliga textmallar innehåller text som är återkommande i beslut, brev och 

förelägganden, oavsett mottagare. I mallarna finns också utrymme för handläggarna att 

själva skriva, t.ex. vilken anläggning som granskats, vilka som var närvarande vid 

kontrollen och vad kontrollen visade.  Handläggarna kan också ta bort text eller 

alternativ som inte är relevanta i ett särskilt ärende.  

 Jag har granskat mallarna utan handläggarnas egen text och med samtliga alternativ. 

Jag omnämner dem som ”brevmallar”, ”beslutsmallar” och ”mall för föreläggande”.  

 

 

4 Metod 
För att undersöka begripligheten och hur den kan förbättras i de nio textmallarna har jag 

använt mig av Klarspråkstestet. Testet finns tillgängligt på Språkrådets webbplats 

(http://www.sprakradet.se/testet/).  Eva Marcusson (2009) använde samma metod då 

hon undersökte begripligheten i förfrågningar, överväganden och beslut från 

Skatteverket. Marcusson undersökte en statlig myndighets texter, medan jag har 

undersökt en kommunal myndighets textmallar.  

Jag har analyserat textmallarna utifrån Klarspråkstestets frågor och samlat exempel 

som stöd för mina svar på frågorna i testet. Jag har sedan besvarat Klarspråkstestet för 

en textmall åt gången.  

I Klarspråkstestets inledande del efterfrågas en kort beskrivning av texten, vem 

läsaren är och vad hon eller han ska kunna efter att ha läst texten. Därefter följer 31 

frågor inom aspekter av texten: tonen i texten, innehållet, dispositionen, rubrikerna, 

textens olika delar, styckena och sambanden, meningarna, samt orden och fraserna. 

Merparten av frågorna kan besvaras med Ja, Tveksamt och Nej, men även 

svarsalternativen Blandat och Ej relevant för min text förekommer. När testets frågor är 

besvarade får användaren ett sammanfattande omdöme om begripligheten. De 

omdömen som ges är Mindre bra, Bra och Mycket bra. Användaren får också kortare 
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kommentarer om vad som bidrar till att göra texten begriplig och råd för att förbättra 

textens begriplighet.  

Frågorna i Klarspråkstestet är ställda så att Ja är det önskvärda svaret, t.ex: Varierar 

meningslängden så att några meningar är korta och andra längre? (fråga 20). Jag har 

svarat Ja på frågorna om det som frågan rör förkommer genomgående i en textmall. 

Svaret har blivit Tveksamt när det förekommer men när det också finns avvikelser. När 

jag inte har hittat exempel på det som efterfrågas eller avvikelserna är påtagliga har 

svaret blivit Nej.  

 

4.1 Synpunkter på metoden 
Det har i olika arbeten framförts synpunkter på Klarspråkstestet. Chatarina Nyström 

Höög uppmärksammar att trots att frågorna i Klarspråktestet är formulerade så att de 

ska förstås av alla, uppfattar inte alla användare frågorna på samma sätt (Nyström Höög 

m.fl. 2012 s. 24). Utbildning, kunskap och erfarenhet av klarspråk kan vara olika 

förklaringar till varför frågorna uppfattas olika. Nyström Höög påtalar också 

svårigheten att med precision ställa frågor om språkliga drag så att skribenter kan 

undersöka och förbättra texter (a. a. s. 24).   

Madeleine Appelgren (2002 s. 34) konstaterar i sin undersökning av 

förvaltningsbeslut att handläggare har svårt att distansera sig från sina texter och är 

välvilligt inställda till det de själva skriver. Skribenter som är obekanta med klarspråk 

och Klarspråkstestet har också en tendens att se mer positivt på de texter de själva 

skrivit. 

Under mitt arbete med att besvara frågorna i Klarspråkstestet upplevde jag att 

gränsdragningen mellan svarsalternativen Ja och Tveksamt, Nej och Tveksamt var svår 

att göra. En fråga i testet lyder t.ex. Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga 

har du befolkat språket? (fråga 3). Svarsalternativen är Ja, Nej och Tveksamt. En text 

kan ha inslag av både passiva verbformer, som gör texten otydlig, och aktiva 

verbformer. Olika användare kan göra olika bedömningar av om antalet verbformer av 

det ena eller andra slaget ska vara avgörande för Ja, Nej eller Tveksamt. Språkrådet ger 

inga instruktioner för vad svaret Tveksamt står för, men meddelar att svaret ska 

användas när något är oklart2. Några frågor innehåller dock förtydliganden som hjälper 

användaren, t.ex. fri och konsekvent: Är texten fri från substantiveringar som tynger 

texten? (fråga 24) och Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

                                                 
2 Enligt Eva Olovsson, språkvårdare klarspråksfrågor Språkrådet.  Epost 2013-03-18. 
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(fråga 1). Formuleringarna fri och konsekvent ger användaren god hjälp att granska sin 

text och sedan besvara frågorna.  

I vissa fall behövs fler svarsalternativ. I testet förkommer t.ex. frågan Använder du 

punktuppställningar för att göra informationen överskådlig? Svarsalternativen är Ja, 

Nej och Tveksamt. Frågan är inte alltid relevant varför svarsalternativet Ej relevant för 

min text borde finnas. Om frågan besvaras med ett Nej eftersom en punktuppställning 

inte är nödvändig får svaret genomslag i resultatet. 

Sammanfattningsvis anser jag att Klarspråkstestet i stort fungerar bra vid 

undersökningen av en texts begriplighet och att fördelarna med testet är fler än 

nackdelarna.  

 
 

5 Resultat 
I det här kapitlet redovisar jag min granskning av textmallarna enligt Klarspråkstestets 

olika frågor. Jag återger frågan som rubrik och inleder med att återge de 

rekommendationer Språkrådet ger i sina kommentarer till testet. Därefter sammanfattar 

jag vad undersökningen visat och ger förslag på hur textmallarna kan bearbetas för 

bättre begriplighet. Jag redogör vidare för hur jag besvarat den aktuella frågan. Därefter 

återger jag Klarspråkstestets omdöme och rekommendationer för varje aspekt. 

 

5.1 Mottagaranpassning – Klarspråkstestets inledande del 
I den inledande delen av Klarspråkstestet betonas vikten av att skriva för den egentliga 

mottagaren. Språkrådet menar att mottagaren ska förstå innehållet och känna att beslutet 

är skrivet för just henne eller honom. Skribenten bör därför tänka igenom vad 

mottagarna redan kan tänkas känna till, vad de vill veta, vilket intresse mottagaren har 

för beslutet eller brevet och om de är vana vid att läsa myndighetstexter. Skribenten 

måste också ta ställning till vad mottagarna kan komma att fråga efter att ha läst texten: 

Varför det här resultatet? Vilka bestämmelser grundar sig beslutet på?  Vad förväntas 

jag som mottagare göra? Hur kan jag gå vidare med mitt ärende?  

Mottagarna av beslut, brev och förelägganden jag har granskat är rimligen medvetna 

om att beslut eller brev är att vänta eftersom texterna är en del av en pågående 

kommunikation mellan myndigheten och mottagaren. Mottagarna är rimligen också 

intresserade av beslutet eller beskedet eftersom det innebär arbete eller kostnad för dem. 

Vanan att läsa myndighetstext varierar troligen bland mottagarna. I Eskilstuna kommun 
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bor ca 100 000 invånare varav 20 % är födda i ett annat land3. Majoriteten av de 

utlandsfödda har med stor sannolikhet inte svenska som modersmål. Det ställer 

ytterligare krav på begripligheten i myndighetstexterna.  

Min undersökning av textmallarna antyder att mallarna innehåller det som krävs för 

att ge svar på mottagarnas frågor, men den antyder också att aspekter som tonen i 

texterna samt orden och fraserna kan ha en negativ inverkan på begripligheten. 

 

5.2 Tonen i texten 
Den första aspekten  i Klarspråkstestet handlar om tonen i texten. Det ställs frågor om 

tilltalet av läsaren, hur avsändaren talar om sig själv och om språket är befolkat.  

 

 5.2.1 Fråga 1: Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? 

Språkrådet rekommenderar det direkta tilltalet du i texter som riktar sig till 

privatpersoner. När texten vänder sig till företag rekommenderas däremot ni eller Ni. 

Alternativt går det också bra att använda företagsnamnet, alltså den juridiska personens 

namn. Tilltalet ska vara konsekvent i hela texten.  

Det direkta tilltal som förekommer i flertalet textmallar är ni eftersom de riktar sig 

till företag. Tilltalet är dock inte konsekvent genomfört. I textmall 8 förekommer tilltal 

bara i en begränsad del av texten. I beslutet som inleder texten omtalas mottagaren med 

namn, och direkt tilltal förekommer inte förrän på sidan 2 under rubriken Skäl för 

beslutet där mottagaren tilltalas: Ni har redovisat radonmätningar som är äldre än tio 

år. /…/  Ni behöver av denna anledning utföra nya. För att tilltalet ska bli konsekvent 

bör delar av texten formuleras om: 

 

 -  … ska göras som en lättöverskådlig sammanställning… (textmall 8) kan formuleras Ni ska göra 
en lättöverskådlig sammanställning där ni redovisar… (min konstruktion). 

 

I den beslutstext som kan rikta sig till en privatperson, Beslut om 

slamtömningsintervall, används inte det direkta tilltalet du (textmall 7). Textmallen kan 

ändras enligt följande:  

 - Ansökan om tillstånd … (textmall 7) kan formuleras Din ansökan om tillstånd … (min 

konstruktion) 

och 

                                                 
3 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2013/02-februari/kvalgr-segregation-eskilstuna-
kommun-r.pdf 
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- Tillståndet är personligt och upphör att gälla vid överlåtelse av fastigheten (textmall 7) kan 

formuleras Tillståndet är personligt och det upphör att gälla när du överlåter fastigheten.  (Min 
konstruktion). 

 

Frågan Har texten ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren? besvaras med 

ett Nej för samtliga textmallar utom brevmall 3 där svaret är Tveksamt. Tilltalet ni finns 

i brevmallen men saknas i den bilaga som bifogas brevet.   

 

5.2.2 Fråga 2: Utnyttjar du möjligheten att tala om avsändaren som vi? 

Den andra frågan i Klarspråkstestet rör avsändaren. Språkrådet rekommenderar att 

skribenten använder myndighetens namn i beslutsmeningar och i inledningen av ett 

stycke men att vi används i texten i övrigt. 

I de granskade textmallarna förekommer inte vi, med något enstaka undantag. I 

delegationsbesluten (textmallarna 5, 6 och 7) talar avsändaren om sig själv som Miljö- 

och räddningstjänstnämnden, miljö- och räddningstjänstförvaltningen och 

miljönämnden. I breven (textmallarna 1, 2, 3 och 4) är omtalet Miljö- och 

räddningstjänstnämnden, Miljökontoret, kontrollmyndighet och myndighet.  

I en av brevmallarna upprepas miljökontoret (textmall 2):  
 

Miljökontoret gjorde en anmäld/oanmäld kontroll på verksamheten den DATUM. Vid 
frågor om bedömningen, kontakta Miljökontoret (sic!), kontaktuppgifter (sic!) längst 
ned på sidan.  
 
Vid besöket konstaterades följande: (Mina kursiveringar) 

 

Texten kan ändras till: 
 
Miljökontoret gjorde en anmäld/oanmäld kontroll av er verksamhet den DATUM. Vid 
kontrollen gjorde vi följande bedömning:  
 
Kontakta oss om du har frågor om vår bedömning. Våra kontaktuppgifter finns längst 
ned på sidan.  (Min konstruktion). 

 

I samma brevmall talar avsändaren även om sig själv som miljö- och räddningstjänst-
förvaltningen, kontrollmyndigheten och myndigheten: 
 

/…/  kommer miljö- och räddningstjänstförvaltningen att ta ut en avgift /…/. Enligt 
artikel 28 förordning 882/2004 (EG) ska kontrollmyndigheten debitera 
livsmedelsföretagaren för extra kontroll på grund av bristande efterlevnad som går 

utöver myndighetens normala kontroll. (Mina kursiveringar). 
 

 Brevmallen ställer krav på mottagaren som måste veta att det är miljökontoret som 

fattar beslut i miljö- och räddningstjänstnämndens namn, s.k. delegationsbeslut, och att 
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det är miljökontoret som avses när förordningen talar om kontrollmyndigheten. Detta 

förklaras inte i brevet. För att förtydliga för mottagaren skulle texten kunna ändras till: 

 
/…/ kommer miljö- och räddningstjänstförvaltningen att ta ut en avgift /…/. Kontrollmyndigheten, 
d.v.s. miljökontoret, ska debitera livsmedelsföretagaren för den extra kontroll som vi genomför när 
föreskrifterna inte följs. Detta enligt artikel 28 förordning 882/2004 (EG). (Min konstruktion). 

 
Den andra frågan besvaras med ett Nej för samtliga textmallar utom textmall 8 där 

svaret är Tveksamt. Där växlar omtalet och vi används inte konsekvent i hela textmallen. 

 

5.2.3 Fråga 3: Framgår det tydligt vem som gör vad, det vill säga har du befolkat 

språket? 

Språkrådet rekommenderar skribenten att använda aktiva verbformer eftersom de 

befolkar texten och gör tonen ledigare, men passiva verb behöver inte uteslutas helt. Det 

kan t.ex. vara oväsentligt eller självklart vem det är som agerar och då fungerar 

passiver. 

Samtliga textmallar som jag granskat innehåller passiva former i olika omfattning. 

Ibland fungerar de eftersom sammanhanget gör klart för läsaren vem det är som agerar 

eller förväntas agera: Där framgår vad miljökontoret har noterat vid besöket. Vid 

besöket konstaterades följande (textmall 4). Men i textmallarna finns det också exempel 

på passiver som försvårar begripligheten och där sammanhanget inte hjälper läsaren 

med förståelse: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har kontrollansvaret enligt 

livsmedelslagstiftningen. Syftet med vår tillsyn är att kontrollera att gällande 

lagstiftning efterlevs (textmall 1). Här finns inget stöd för tolkning av omgivande text.  

Aktiva verbformer bidrar till en ledigare ton:  
 
- Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att /…/. Beslutet har fattats… (textmall 6) 

blir ledigare om det uttrycks: 
 

- Miljö och räddningstjänstnämnden beslutar att /…/. Vi har fattat beslutet… (Min konstruktion). 

Dessutom bidrar omskrivningen till att myndigheten talar om sig själv som vi vilket 
minskar distansen mellan myndighet och läsare. Aktiva verbformer leder också till att 
antalet substantiv i texten blir färre:  
 

- Beslut om erfarenhetsklass kommer att fattas två veckor efter kommuniceringen (textmall 3)  

kan skrivas: 
 

- Vi fattar beslutet om erfarenhetsklass den …” (Min konstruktion). 
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Frågan Framgår det tydligt vem som gör vad, d.v.s. har du befolkat språket? 

besvaras med Ja för textmall 3, Tveksamt för textmallarna 2, 4, 6 och 8 och Nej för 

textmallarna 1, 5, 7 och 9. 

 

5.2.4 Klarspråkstestets sammanfattande omdöme för Tonen i texten 

Av de granskade textmallarna får åtta omdömet Mindre bra och rekommendationen att 

tonen i texten bör förändras. Textmallarna bör få ett tydligt och konsekvent tilltal. 

Myndighetsnamnet bör bytas ut mot vi (beslutsmeningen undantaget) och texten 

befolkas, d.v.s. skribenten bör använda fler aktiva verb vilket också leder till att antalet 

substantiv minskar. 

Textmall 3 får omdömet Bra. Tonen i texten är bra men kan förbättras. I textmall 3 är 

verben aktiva, men tilltalet kan bli konsekventare. Myndighetens namn bör även här 

bytas ut mot vi. 

 

5.3 Innehållet 
Den andra aspekten i Klarspråkstestet rör innehållet i texterna. Användaren av 

Klarspråkstestet uppmanas att tänka igenom vilka frågor läsarna kan tänkas ha och att 

granska textens innehåll utifrån dessa. Användaren uppmanas också att granska att 

innehållet möter de krav lagen ställer.  

 
5.3.1 Fråga 4: Innehåller texten det som läsarna behöver veta och det som krävs 

enligt lag? 

Läsarna ska få svar på sina frågor när de läser beslut. Språkrådet ger därför en rad 

exempel på frågor som kan komma att ställas av läsaren, t.ex. Vad har beslutats? Varför 

fick jag inte/fick jag som jag ville? När och hur ska jag göra det som begärs av mig? 

Får jag överklaga beslutet och hur gör jag det? Vart kan jag vända mig för att få mer 

information? Vad säger lagen?  Besluten ska också innehålla det som lagen kräver att 

de ska innehålla.  

Enligt miljökontoret innehåller beslutsmallarna det som krävs enligt lag4. Jag har 

därför besvarat den delen av frågan med ett Ja.  

Fyra av de textmallar jag granskat är brev. Breven är en återkoppling till läsarna efter 

det att miljökontorets handläggare vid ett tidigare tillfälle besökt verksamheten. 

Brevmallarna besvarar flertalet av de frågor som läsarna kan tänkas ha. De beskriver en 

                                                 
4 Enligt Lisbet Skärstam, kommunikatör miljökontoret. E-post 2013-02-15. 
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bakgrund, t.ex. när en kontroll ägde rum och vad den visade. De talar också om vad 

mottagaren bör göra, vilket kan vara att åtgärda avvikelser eller komma med synpunkter 

på hur miljökontoret bedömt verksamheten. Breven förklarar också varför mottagaren 

bör agera. I två av breven hänvisas till en förordning. I tre av de fyra brevmallarna 

saknas uppgifter om vart mottagaren kan vända sig med frågor. Mottagaren får själv 

söka i kontaktinformationen i brevets sidfot. I brevmall 4 hänvisas till kontaktuppgifter 

längst ned på sidan.  

Samtliga beslutsmallar och mallen för föreläggande innehåller information om 

beslut, skäl för beslut och upplysningar eller övrig information. I två av besluten finns 

ärendet beskrivet under egen rubrik (textmallarna 7 och 8). I de övriga mallarna 

beskrivs ärendet i samband med att beslutsskälen redovisas. I textmall 8 uppmanas 

mottagaren att vända sig till handläggaren med frågor och hänvisar till kontaktuppgifter 

i sidhuvud och sidfot. Övriga mallar saknar information om vart man kan vända sig om 

beslutet eller föreläggandet gett upphov till ytterligare frågor. Formuleringen Har ni 

frågor är ni välkomna att kontakta oss, tfn 016-XXX XX XX alternativt Har du frågor är 

du välkommen att kontakta oss, tfn 016-XXX XX XX bör förekomma i samtliga 

textmallar.  

Frågan om texten innehåller det som läsaren behöver veta och det som krävs enligt 

lag besvaras med Ja för två av textmallarna (4 och 8) och Tveksamt för övriga. 

 

5.3.2 Sammanfattande omdöme Innehållet 

Sex av de granskade mallarna får i Klarspråkstestet omdömet Bra med kommentaren att 

läsarens eventuella frågor måste besvaras. Kontaktinformation saknas i textmallarna, 

och det finns inga uppmaningar till läsaren att titta i sidhuvud eller sidfot. Övriga två 

textmallar (4 och 8) får omdömet Mycket bra vilket innebär att textmallarna innehåller 

det läsaren behöver veta. 

 
5.4 Dispositionen 
Den tredje aspekten i Klarspråkstestet rör textens disposition. Användaren har att ta 

ställning till om hon eller han använder en disposition som hjälper läsaren att tolka 

texten. 

 
5.4.1 Fråga 5: Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? 

Språkrådet rekommenderar att beslutstexter följer en emfatisk disposition, där det som 

är viktigast för läsaren kommer först. Innehållet bör därför ordnas efter de frågor en 
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läsare kan komma att ställa: Vad har beslutats? Varför fick jag/fick jag inte som jag 

ville? Hur har myndigheten uppfattat mitt ärende? Vad kan jag göra nu? Språkrådet 

rekommenderar också en kronologisk disposition i beskrivningar av ärenden. 

Samtliga textmallar för beslut följer den emfatiska dispositionen. Beslutet kommer 

först följt av skäl eller motivering och ärendebeskrivning. Ärendebeskrivningarna i 

textmallarna 7 och 8 följer en kronologisk disposition. Två av textmallarna för brev 

följer också den emfatiska dispositionen och börjar med det som är viktigast för läsaren: 

förslag till beslut eller vilken bedömning miljökontoret gjort av verksamheten 

(textmallarna 2 och 3). Övriga två mallar (textmallarna 1 och 4) följer en kronologisk 

disposition, och båda inleds med en hänvisning till de kontroller som miljökontoret 

tidigare genomfört, information om Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollansvar 

och vilka åtgärder läsaren måste vidta. Jag anser att bägge mallarna skulle kunna 

disponeras emfatiskt så att läsaren tidigare i texten får veta vad miljökontorets kontroll 

visade och vilka åtgärder hon eller han bör vidta. Textmall 4 skulle kunna disponeras 

enligt följande: 

 
 - Miljökontoret gjorde en oanmäld kontroll av er verksamhet, XXXXXX, den 12 juni 2012. Vi 

kontrollerade hur väl verksamheten och lokalerna uppfyller de hygieniska kraven och vi 
konstaterade följande: 

 
  Det är ert ansvar att åtgärda de avvikelser som vi konstaterat. (Min konstruktion). 
 

Fråga 5 Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? besvaras med Ja för sju 

av textmallarna och med Nej för två av dem (textmallarna 1 och 4). 

 

5.4.2 Sammanfattande omdöme Dispositionen 

Vad gäller textmallarnas disposition blir det sammanfattande omdömet för sju av 

textmallarna Mycket bra och för två av textmallarna Mindre bra (textmallarna 1 och 4). 

I de sistnämnda textmallarna bör det viktigaste lyftas fram, det som läsaren tidigt vill 

veta. 
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5.5 Rubrikerna 
Den fjärde aspekten rör ärendemeningar, rubriker och underrubriker. Användaren av 

testet ombeds kontrollera att dessa är informativa och att de orienterar läsarna i texten.  

 
5.5.1 Fråga 6: Har texten en informativ ärendemening? 

Språkrådet rekommenderar informativa ärendemeningar som talar om vilken typ av 

ärende en text behandlar och vad texten handlar om. Rubriker ska aldrig inledas med 

angående eller beträffande. Om ärendemeningen är lång kan den delas upp på två led. 

Samtliga textmallar har ärendemeningar som svarar mot innehållet i texten, men de 

kan utvecklas för att bli mer informativa: 

 
- Hygien- och hanteringsprojekt 2012 (textmall 4) skulle t.ex. kunna heta Miljökontoret 

genomför hygien- och hanteringsprojekt 2012. (Min konstruktion). 

Flera ärendemeningar är långa och skulle kunna kortas ned, t.ex: 
 

- Föreläggande att mäta radon i bostäder samt att därefter redovisa mätresultaten (textmall 8) 
kan förkortas till Föreläggande att mäta radon och att redovisa resultaten. (Min 
konstruktion). 

Frågan Har texten en informativ ärendemening? besvaras med ett Ja för fem av 

textmallarna (3, 5, 6, 8 och 9), Tveksamt för en textmall (7) och Nej för tre av 

textmallarna (1, 2 och 4). 

 

5.5.2 Fråga 7: Innehåller texten rubriker som svarar mot innehållet? 

Rubriker ska hjälpa läsaren att förstå vad texten handlar om. Språkrådet betonar att 

innehållet ska svara mot rubriken. Under Bakgrund ska det t.ex. bara finnas uppgifter 

om bakgrunden. 

Samtliga granskade textmallar har rubriker. Vad gäller brevmallarnas rubriker 

fungerar de olika väl (textmallarna 1–4). Brevmall 1 har tre rubriker: Bedömning, 

Iakttagelser – Allmänt omdöme och Information. I texten under Bedömning handlar det 

inte om bedömning utan här redogör man för kontrollansvar och kontroll av 

verksamheten. Rubriken skulle därför kunna bytas ut mot Kontroll och kontrollansvar. 

Under Iakttagelser – Allmänt omdöme handlar texten om kvalitén på den olja man 

granskat och under rubriken Information handlar det om kostnader för handläggningen. 

Här behöver rubrikerna bearbetas för att bättre svara mot innehållet. I brevmall 3 lyder 
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en rubrik Förslag till beslut. Av texten framgår det dock inte att det är ett förslag som 

lämnas:  

 
Er verksamhet har blivit tilldelad XX kontrolltimmar. Detta innebär XXX kronor i 
kontrollavgift för 2012 då timavgiften för närvarande är 1074 kronor. /…/ Beslut om 
erfarenhetsklass kommer att fattas två veckor efter kommuniceringen. (Textmall 3).  
 

 I textmallarna för beslut (textmallarna 5, 6, 7 och 9) och föreläggande (textmall 8) 

används rubriker som i stort svarar mot innehållet: Beslut, Skäl för beslut, Ärende eller 

Ärendebeskrivning och Upplysningar eller Övrig information. Rubrikerna Upplysningar 

och Övrig information skulle kunna preciseras för att bättre svara mot innehållet i 

texten. I textmall 9 skulle Upplysningar i stället kunna heta Avgifter och ändrade 

förhållanden. 

Svaret på frågan om texten innehåller rubriker som svarar mot innehållet blir Ja för 

en textmall (3), Tveksamt för sju av textmallarna (2, 4–9) och Nej för en av mallarna (1). 

 

5.5.3 Fråga 8: Finns det informativa underrubriker i texten? 

Vid långa beslut rekommenderar Språkrådet underrubriker som preciserar vad texten 

handlar om. För att formulera underrubrikerna kan nyckelord ur texten användas. 

Underrubrikerna kan gärna innehålla verb.  

Beslutsmall 8 Föreläggande att mäta radon samt att därefter redovisa mätresultaten 

är en lång text med underrubriker som orienterar läsaren. En av underrubrikerna 

innehåller verb: Komplettera med fler mätpunkter. Övriga gör det inte: Gamla 

mätningar, Mätvärden över 200 Bq/m3. De skulle kunna formuleras Mätningarna är 

gamla och Mätningarna överskrider riktvärden. 

Frågan 8 är endast relevant för en av textmallarna (textmall 8) och frågan besvaras 

med Ja för den aktuella texten och Ej relevant för min text i övriga fall. 

 

5.5.4 Sammanfattande omdöme Rubrikerna 

Det sammanfattande omdömet för rubrikerna i textmallarna är till övervägande delen 

Bra. För en av textmallarna är omdömet Mycket bra (3) och för en Mindre bra (1). 

Rubrikerna bör bearbetas i samtliga textmallar så att de bättre svarar mot innehållet i 

den text som följer. Likaså bör ärendemeningarna bearbetas så att de blir tydligare och 

mer informativa för läsare. 
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5.6 Textens olika delar 

Den femte aspekten av Klarspråkstestet handlar om textens olika delar, d.v.s. beslutet, 

villkoren, skälen och förklaringen av dessa, ärendet samt anvisningar om fortsatt 

agerande i ärendet. 

 

 5.6.1 Fråga 9: Är själva beslutet klart och entydigt formulerat? 

Det ska tydligt framgå av ett beslut vad myndigheten beslutat och vad beslutet innebär 

för mottagaren. Detta är särskilt viktigt när beslut avslås, menar Språkrådet. Beslutet ska 

formuleras i fullständiga meningar där att-satser bör undvikas. Det ska vara renodlat, 

och motiveringar ska inte blandas in i beslutsmeningen. Hänvisningar till lagar kan 

läggas under egen rubrik. 

De fem beslutsmallar som jag har granskat följer i stort sett Språkrådets  

rekommendationer. I textmall 7 är beslutet inte renodlat utan man hänvisar till en 

renhållningsordning i samma mening (se nedan).  I tre av textmallarna (textmall 5, 7 

och 9) framgår det inte vem det är som fattat beslutet eftersom passiver döljer 

beslutsfattaren: 

 - Verksamheten har tilldelats klassningskod XX… (textmallarna 5och 9) blir tydligare när det 

formuleras Miljö- och räddningstjänstnämnden ger er verksamhet klassningskod XX…(min 
konstruktion). 

 
 - Ansökan om tillstånd, för förlängt hämtningsintervall av slam enligt 30 § Renhållningsordningen 

för Eskilstuna kommun beviljas/beviljas ej (textmall 7) blir tydligare när det formuleras Miljö- och 
räddningstjänstnämnden beviljar/beviljar inte din ansökan om tillstånd för förlängt 
hämtningsintervall av slam. Beslutet har fattats med stöd av 30 § Renhållningsordningen för 
Eskilstuna kommun. (Min konstruktion). 

 

De fyra brevmallarna innehåller inte några beslut, men mottagaren förväntas handla 

efter att ha läst breven, t.ex. byta ut frityrolja, åtgärda avvikelserna som en kontroll visat 

på eller ha synpunkter på den erfarenhetsklass som miljökontoret föreslagit. Det framgår 

av brevmallarna vad miljökontoret vill att mottagaren ska göra eller inte göra.  I 

textmall 1 kan möjligen ordvalet ändamålsenlig påverka om mottagaren begriper att 

hon eller han har en fungerande hantering av uttjänt frityrolja: Hanteringen av uttjänt 

frityrolja är ändamålsenlig/bristfällig (textmall 1). 

 Fråga 9, Är själva beslutet klart och entydigt formulerat? besvaras med Ja för sju 

av textmallarna och Tveksamt för två av dem (1 och 7). 
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5.6.2 Fråga 10: Är eventuella villkor för beslutet tydligt angivna i anslutning till 

själva beslutet? 

Språkrådet rekommenderar att särskilda villkor som är knutna till ett beslut ska anges i 

anslutning till själva beslutet.  

Frågan är endast relevant för beslutet om slamtömningsintervall (textmall 7). 

Beslutet har där villkor knutet till sig, och villkoren ges i anslutning till själva beslutet. 

Frågan om eventuella villkor för beslutet besvaras alltså med Ja för textmall 7. I 

övriga fall är frågan inte relevant. 

 

5.6.3 Fråga 11: Presenteras skälen för beslutet under egen rubrik? 

Språkrådet rekommenderar att förvaltningsbeslut motiveras. För att en läsare lätt ska 

hitta motiveringarna bör de placeras under egen rubrik.  

De granskade beslutsmallarna följer Språkrådets rekommendation. I samtliga 

beslutsmallar finns rubriken Skäl för beslut eller Motivering där skälen presenteras. I 

brevmallarna motiveras och förklaras det mottagaren blir ålagd att göra. När mottagaren 

t.ex. blir ombedd att åtgärda avvikelser har miljökontoret redogjort för vilka dessa är.  

Frågan om huruvida skälen för beslutet presenteras under egen rubrik besvaras med 

Ja för samtliga textmallar. 

 

5.6.4 Fråga 12: Ger du en pedagogisk förklaring av skälen för beslutet? 

Språkrådet rekommenderar en pedagogisk förklaring till varför ett beslut är fattat. Det är 

förstås särskilt viktigt vid beslut om avslag. Läsaren bör få information om vilka 

bestämmelser beslutet grundar sig på och vilka faktorer och omständigheter som 

påverkat beslutet. 

De textmallar för beslut som jag granskat strävar efter att ge en förklaring till varför 

beslut är fattade eller varför mottagaren bör agera. När ansökan om förlängd 

hämtningsintervall av slam (textmall 7) avslås ges förklaringen att avloppsanordningen 

”inte uppfyller förvaltningens funktionskrav”. Vilka funktionskraven är framgår inte. 

Läsaren hänvisas inte heller i beslutet till någon källa som ger svar på frågan. I en av 

textmallarna (textmall 1) störs förklaringen möjligen av fackspråk: 

 
Vid besöket, den DATUM uppmättes halt av polära ämnen i oljan till XX % TPM (total 
polar materials) vilket betyder att frityroljan, vid kontrollbesöket, var fräsch/lätt 
använd/använd men fortfarande ok/flitigt använd-bör bytas/dålig- dags att byta. 
(Textmall 1). 
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Vad gäller textmallarna 5 och 9, som båda handlar om inklassning för fast årlig 

avgift, skulle förklaringen kunna göras mer pedagogisk, t.ex. genom tydligare 

textbindning.  

 
Verksamheten har tilldelats klassningskod XX, i vilken verksamhet ingår. Verksamheter 
med denna klassningskod placeras i grundavgiftsklass 2. En riskklassning enligt tabell 
nedan ger X tilläggspoäng. Den slutliga avgiftsklassen blir därmed XX, dvs. (sic!) X 
timmar i fast årlig avgift. (Textmall 9). 

Nytt förslag: 
 
Er verksamhet har fått klassningskod XX och placeras därför i grundavgiftsklass 2. 
Miljö- och räddningstjänstnämnden gör också en riskklassning av verksamheten. Se 
tabellen nedan. Riskklassningen ger X tilläggspoäng. Tilläggspoängen och 
grundavgiftsklassen ger den slutliga avgiftsklassen som för er verksamhet är XX. Det 
innebär att den fasta, årliga avgiften omfattar X timmar i tillsynstid. (Min konstruktion). 
 

Sambanden mellan grundavgiftsklass, riskklassning och den slutliga avgiftsklassen 

behöver förklaras tydligare, d.v.s. att den slutliga avgiftsklassen bestäms av 

grundavgiftsklass och riskklassning och att den slutliga avgiftsklassen omfattar ett visst 

antal timmar i tillsynstid. 

Samtliga mallar hänvisar till lagar, förordningar och föreskrifter.  

Frågan om presentationen av skälen för beslutet är pedagogisk besvaras med Ja för 5 

av textmallarna (2, 3, 4, 6 och 8), Tveksamt för 3 (5, 7 och  9) och Nej för 1 (1). 

 

5.6.4 Fråga 13: Redogör du för ärendet så att mottagaren kan följa sitt ärende? 

Språkrådet rekommenderar att skribenten kort redogör för förhållanden som är av 

betydelse för ärendet och redogör för vad mottagaren begärt. Redogörelsen behövs för 

att mottagaren ska kunna kontrollera hur ärendet uppfattats av handläggaren och för att 

visa den information myndigheten har i ärendet. Den kan också vara en hjälp åt högre 

instanser som behöver sätta sig in i ärendet.  

Textmall 7 rör ett beslut där mottagaren har begärt förlängd slamtömningsintervall av 

myndigheten. Under rubriken Ärendet redogör man för typ av fastighet och beskriver 

avloppsanläggningen. Det blir på så sätt tydligt för mottagaren vilken information 

myndigheten har tagit hänsyn till när de fattat sitt beslut.  

Samtliga textmallar innehåller information som är av betydelse för ärendet och som 

visar vilken information miljökontoret grundar sitt beslut eller sitt utlåtande på. Till 

textmallarna bifogas bedömningsunderlag, t.ex. checklistor och tabeller. Om mottagarna 

upplever något som fel har de möjlighet att kontakta myndigheten. 
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Fråga 13 besvaras med Ja för åtta av textmallarna och Tveksamt för en av mallarna 

(textmall 1), där fackspråket är ett hinder för mottagaren (se fråga 29).  

 

5.6.5 Fråga 14: Får mottagaren anvisningar om fortsatt agerande i ärendet, till 

exempel om beslutet kan överklagas eller inte? 

Rätten att överklaga beslutet ska alltid delges mottagaren om det blir avslag eller bara 

delvis bifall. Hur överklagandet ska gå till måste vara tydligt och klart. Det ska också 

finnas konkreta anvisningar för hur beslutet ska genomföras, t.ex. hur det ska gå till att 

betala en skuld.  

Vad gäller rätten att överklaga talar en beslutsmall explicit om att beslutet kan 

överklagas (textmall 6), övriga gör det inte. Däremot bifogas en bilaga med information 

om hur man överklagar samtliga beslut och föreläggandet. Bilagan förklarar genom en 

punktuppställning hur överklagandet ska gå till. Den formulering om överklagande som 

finns i textmall 6 skulle kunna användas i övriga textmallar: Beslutet kan överklagas. 

Brevmallarna förklarar också hur mottagaren kan fortsätta att agera, bl.a. förklarar 

miljökontoret hur mottagaren kan påverka t.ex. årsavgifterna. Man upplyser också om 

hur kostnader ska betalas, t.ex. genom årsavgiften eller genom att miljökontoret skickar 

en faktura.  

För en beslutsmall är svaret på frågan om mottagaren får anvisningar om fortsatt 

agerande i ärendet Ja (6). För tre beslutsmallar och mallen för föreläggande är svaret 

Tveksamt (5, 7, 8 och 9). Textmallarna innehåller annan information om fortsatt 

agerande, men rätten att överklaga uttrycks inte i texten. För tre brevmallar är svaret Ja 

(2–4), för en Tveksamt (1). 

 

5.6.6 Sammanfattande omdöme Textens olika delar 

Fyra av textmallarna får omdömet Bra vad gäller Textens olika delar (1, 5, 7 och 9). 

Samtliga bör på ett tydligare sätt beskriva hur mottagaren ska agera. Textmallarna bör 

också förbättra den pedagogiska förklaringen av skälen till beslutet. Fem av 

textmallarna får omdömet Mycket bra (2, 3, 4, 6 och 8). 
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5.7 Styckena och sambanden 
Inom den sjätte aspekten ställs frågor om styckeindelningen som ska hjälpa läsaren att 

orientera sig i texten. Det ställs också frågor om textbindningen och hänvisningarna som 

ska tydliggöra sammanhangen. 

 

 5.7.1 Fråga 15: Är texten indelad i stycken där nytt stycke markeras med 

blankrad? 

Språkrådet rekommenderar att nytt stycke markeras med blankrad och uppmanar 

skribenter att undvika s.k. halvstycken d.v.s. att låta ett stycke börja på ny rad utan 

blankrad.  

Textmallarna är indelade i stycken och följer Språkrådets rekommendationer även 

om ett par halvstycken förekommer. Den tydliga styckeindelningen hjälper läsarna att 

orientera sig i texten och bidrar därför till begriplighet. Halvstyckena kan korrigeras 

genom att de antigen förs samman med stycket ovan eller markeras som nytt stycke 

med blankrad.  

Svaret på frågan om styckeindelning med blankrad är Ja för sju av textmallarna och 

Blandat för två av dem (1 och 4).  

 

5.7.2 Fråga 16: Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång per 

stycke? 

Styckeindelningen ska vara logisk, med en tankegång i varje stycke. Stycket ska inledas 

med det viktiga, den nya tanken, lyder Språkrådets rekommendationer. Inledningar som 

hänvisar till bestämmelser ska undvikas.  

De granskade textmallarna har en logisk styckeindelning, där varje stycke innehåller 

en tankegång. I ett fall inleds stycket med en hänvisning till en förordning: 

 
Enligt artikel 28 förordning 882/2004 (EG) ska kontrollmyndigheten debitera 
livsmedelsföretagaren för extra kontroll på grund av bristande efterlevnad som går 
utöver myndighetens normala kontroll. (Textmall 2). 
 

Hänvisningen hade med fördel kunnat placeras sist, i en egen mening: Detta framgår av 

artikel 28 förordning 882/2004 (EG). 

Styckeindelningen är logiskt genomförd i samtliga textmallar varför svaret på frågan 

är Ja. 
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5.7.3 Fråga 17: Finns det tydliga samband mellan uttryck som syftar på samma 

sak? 

Språkrådet rekommenderar ett tydligt markerat samband mellan de centrala begreppen i 

en text. Det skapas genom att skribenten använder ord som lätt kan kopplas ihop med 

varandra. Språkrådet rekommenderar också att pronomen används för att syfta tillbaka 

på något tidigare nämnt.  

I textmallarna används tematiska bindningar. När begrepp först introduceras skrivs 

de i obestämd form för att sedan återkomma i bestämd form i nästa mening: 

Miljökontoret gjorde en oanmäld kontroll på verksamheten… Kontrollen syftade till att 

kontrollera… (Textmall 4). Men det förekommer också att begrepp används i bestämd 

form när de introduceras. Textmall 1 inleds med följande stycke:  

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har kontrollansvaret enligt 
livsmedelslagstiftningen. Syftet med vår tillsyn är att kontrollera att gällande 
lagstiftning efterlevs. Kontroll ska ske regelbundet eller vid inkomna klagomål samt vid 
registrering av verksamheter. Besöket var en oanmäld inspektion där fokus låg på 
rutiner kring användning av frityrolja och frityroljans kvalité. (Min kursivering). 
 

Den bestämda formen besöket kan förvirra läsaren eftersom något besök inte är 

omnämnt tidigare i texten. Ovanför ärendemeningen Projekt frityrolja finns 

besöksdatumet angivet och läsaren måste då göra kopplingen till den uppgiften vilket 

kan vara lite långsökt. Besöket var en oanmäld inspektion skulle kunna bytas ut mot Vår 

kontroll den X 2012 var oanmäld. 

Referensbindningen kan ställa läsarna på prov i flera textmallar. De måste själva göra 

kopplingen mellan olika ord, och det är inte alltid så uppenbart: 

  
Miljökontoret gjorde en anmäld/oanmäld kontroll på verksamheten den DATUM. Vid frågor om 
bedömningen, kontakta Miljökontoret, kontaktuppgifter längst ned på sidan.  

 
 Vid besöket konstaterades följande: (Textmall 2, min kursivering). 
    

Läsaren skulle kunna få större hjälp med tydligare referensbindning: 
  
 Miljökontoret kontrollerade er verksamhet den DATUM. Vår kontroll var 

anmäld/oanmäld. Om ni har frågor om den bedömning vi gjorde, kontakta 
Miljökontoret och X, tel. X. Vi noterade följande vid kontrollen: (Min konstruktion, 
min kursivering). 

 

Pronomen används inte i textmallarna för att syfta tillbaka på ett begrepp.  I stället 

upprepas begreppet i meningar som följer på varandra:  

 
Enligt taxan ska dock även en resursbedömning göras vid varje planerad 
inspektion. Bedömningen utgår från en checklista i /…/ Bedömning ska bl.a. 
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göras av om (sic!) verksamheten har en /…/. Bedömningen resulterar… 
(Textmall 6). 
  

Bedömning i den tredje meningen kan bytas ut mot ett den: Den ska bl.a. göras 

om verksamheten har en /…/  för att göra texten ledigare.  

Frågan Finns det tydliga samband mellan uttryck som syftar på samma sak? besvaras 

med Tveksamt för samtliga textmallar utom textmall 3 som får svaret Ja.  

 

5.7.4 Fråga 18: Finns det bindeord som visar hur meningar och stycken hänger 

ihop, till exempel eftersom, men, därför att, trots att, nämligen? 

Språkrådet uppmanar skribenten att tydligt visa hur påståenden hänger ihop. 

Sammanhanget blir tydligt med sambandsord som: eftersom, alltså, men, trots att, 

däremot, på samma sätt, samtidigt och dessutom. Genom att använda sambandsord 

visar skribenten hur han eller hon har tänkt. 

 I varje granskad textmall förekommer sambandsord som främst förklarar 

orsakssambanden, och visar hur satser och meningar hänger i hop: 

 
 -  Redovisade varmvattentemperaturer är för låga och risk finns därför att tillväxt av Legionella 

(sic!) sker. (Textmall 8).  

 
Textmallarna skulle vinna ytterligare i tydlighet om sambandsorden blev fler: 
 
 - De flesta mikroorganismer, som är ofarliga och nyttiga, finns överallt. En del mikroorganismer 

kan, vid dålig hantering och bristande personlig hygien, orsaka, (sic!) matförgiftningar. (Textmall 
4).  

 

Nytt förslag med fler sambandsord: 
 
 - Mikroorganismer finns överallt. De flesta är ofarliga och nyttiga, men en del kan orsaka 

matförgiftningar vid dålig hantering och bristande hygien. (Min konstruktion). 
 

En del sambandsord skulle kunna bytas ut mot ledigare motsvarigheter: 
 
 - Enligt taxan ska dock även en resursbedömning göras (textmall 6) 

 
kan bytas ut mot: 
 
 - Enligt taxan ska vi också göra en resursbedömning. (Min konstruktion). 
 

Frågan, Finns det bindeord som visar hur meningar och stycken hänger ihop? 

besvaras med Ja för textmall 3 och Tveksamt för övriga mallar. 
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5.7.5 Fråga 19: Är hänvisningarna inom texten tydliga? 

Språkrådet uppmanar skribenter att vara tydliga med vad de hänvisar till i texten. 

Otydliga hänvisningar som med hänvisning till ovanstående kan försvåra begripligheten 

eftersom det kan förekomma flera resonemang tidigare i texten, och det blir då oklart 

vilket man hänvisar till.  

I de textmallar jag granskat finns inga hänvisningar till tidigare resonemang. 

Däremot hänvisas det i textmallarna till checklistor, bilagor, tabeller och underlag som 

bifogats texterna. Det går bra att koppla ihop text med det som finns bilagt. I textmall 3 

talas det om kriterierna i tabell 2 utan hänvisning till vad tabellen heter eller att den 

finns med som bilaga. En hänvisning till tabellen bör infogas i texten:  

 

 - Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har bedömt er verksamhet utifrån kriterierna i tabell 2, 

Erfarenhetsmodulen, som vi bifogar. (Min konstruktion). 

 

Frågan om tydliga hänvisningar inom texten besvaras med Ja för samtliga textmallar 

utom textmall 3 där svaret är Nej. 

 

 5.7.6 Sammanfattande omdöme Styckena och sambanden 

Samtliga textmallar får omdömet Bra vad gäller aspekten Styckena och sambanden. För 

att begripligheten ska bli bättre bör sambandet mellan centrala begrepp bli tydligare, 

alternativt behöver fler pronomen användas för att syfta tillbaka på begrepp. Fler 

bindeord behövs också för att visa hur meningar hänger ihop. I en av textmallarna 

(textmall 3) bör hänvisningen till en bifogad tabell bli tydligare.  

 
 
5.8 Meningarna 
Den sjunde aspekten rör meningarna. Användaren av testet uppmanas att kontrollera att 

meningslängden är varierad, att meningsbyggnaden är enkel och att meningarna inte är 

vänstertunga. Hon eller han uppmanas också att kontrollera att informationen i texten är 

överskådlig.  

 
5.8.1 Fråga 20: Varierar meningslängden så att några meningar är korta och 

andra är längre?  

Varierad meningslängd gör texter lättare att läsa. Språkrådet rekommenderar en 

meningslängd som varierar mellan 10 och 25 ord.  
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De textmallar som jag har granskat följer i stort Språkrådets rekommendationer. 

Meningslängden är varierad. De kortaste meningarna består av 4 ord och den längsta av 

38. Meningen med 38 ord innehåller en uppräkning i form av en punktuppställning. Den 

genomsnittliga meningslängden per textmall varierar mellan 10 och 19 ord. En textmall 

avviker (textmall 8). Där har 7 av mallens 47 meningar en längd på fler än 25 ord. De 

långa meningarna i mallen skulle med fördel kunna delas upp i flera meningar: 

 
Vi har nu granskat svaren och konstaterat att dem (sic!) ger en bild av att ni överlag har 
rutiner och kunskaper som är tillräckliga för egenkontrollen men att relevanta 
radonmätningar inte har genomförts i era bostäder.  (Textmall 8). 
 

Nytt förslag: 
 

Vi har nu granskat svaren och konstaterat att ni har rutiner och kunskaper som är 
tillräckliga för egenkontrollen. Ni har däremot inte mätt radonhalten i era bostäder. (Min 
konstruktion). 
 

På frågan om varierad meningslängd blir svaret Ja för 8 av textmallarna och 

Tveksamt för en av dem (textmall 8). 

 

5.8.2 Fråga 21: Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna 

satser och onaturlig ordföljd? 

Bygg enkla meningar, lyder Språkrådets rekommendation. Enkla meningar är meningar 

utan inskjutna satser där subjekt och predikat, hjälpverb och huvudverb inte skiljs från 

varandra. Det som hör i ihop bör hållas ihop. Språkrådet rekommenderar också att 

meningarna inte lastas med för mycket information och att ordföljden är naturlig. 

Mängden information i meningar är inte något problem i textmallarna 1–7 

eftersom den begränsas av meningslängden. I textmall 8 innehåller de långa 

meningarna mycket information som skulle bli tydligare för läsaren om 

meningen delades upp i flera (se fråga 20). Inskjutna satser förekommer dock i 

flera av mallarna: 

 

- … en del mikroorganismer kan, vid dålig hantering och bristande personlig hygien, 

orsaka, (sic!) matförgiftning. (Textmall 4). 

 

Vid något tillfälle sätts den inskjutna frasen felaktigt inom parentes: 
 
 -  …är det ett system där vattnet står stilla (oavsett uppvärmningsmetod) ska vattnet vara 60 

grader. (Textmall 8). 
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I textmall 7, Beslut om slamtömningsintervall, förekommer en inskjuten fras i den 
inledande beslutsmeningen: 
 

- Ansökan om tillstånd, för förlängt hämtningsintervall av slam enligt 30 § Renhållningsordningen 
för Eskilstuna kommun (sic!) beviljas/beviljas ej.  
 

För att öka begripligheten kan inskotten placeras först eller sist i meningen, alternativt 

tas bort helt. De kan också utgöra en egen mening: 

 
 - … en del mikroorganismer kan orsaka matförgiftning. Det händer då X hanteras dåligt 

och den personliga hygienen brister.  
 
 - … är det ett system där vattnet står stilla ska vattnet vara 60 grader oavsett 

uppvärmningsmetod. 
 
 - Miljö- och räddningstjänstnämnden beviljar/beviljar inte din ansökan om förlängt 

hämtningsintervall av slam. Beslutet är fattat enligt 30 § Renhållningsförordningen i 
Eskilstuna kommun. (Mina konstruktioner). 

 
Fråga 21: Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser och 

onaturlig ordföljd? besvaras med Ja för 3 av textmallarna (2, 3 och 9) och Tveksamt för 

övriga. 

 

5.8.3 Fråga 22: Kommer det viktiga tidigt i meningen? 

Språkrådet rekommenderar skribenten att inleda meningarna med det viktigaste, med 

huvudbudskapet. Om huvudbudskapet kommer sent är risken att läsaren inte ser det. 

Språkrådets rekommendation är att det viktiga i en mening lyfts fram genom att det 

tidsböjda verbet kommer tidigt i meningen. En mening där verbet kommer sent i 

huvudsatsen är vänstertung, och vänstertunga meningar är tunga och svårlästa.  

I de textmallar som jag granskat finns inslag av meningar med vänstertyngd: 
 
- Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken tar kommunen ut en avgift för miljönämndens arbete. 

(Textmall 6). 
 

- För att klargöra om radonhalten i bostäderna är över eller under gällande riktvärden för radon 
behöver därför sådana mätningar genomföras… (Textmall 8, mina markeringar fet stil). 

 

Det som är av vikt för mottagaren hamnar tidigt i meningen när de tidsböjda verben 
flyttas fram. Därmed förbättras begripligheten. 
 

- Kommunen tar ut en avgift för miljönämndens arbete. Det framgår av 27 kapitlet 1 § miljöbalken. 

 
- Ni behöver genomföra mätningar för att klargöra om radonhalten i bostäderna är över eller under 

gällande riktvärden.( Mina konstruktioner). 
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Svaret på frågan om det viktigaste kommer tidigt i meningen blir Tveksamt för 5 av 

textmallarna (1, 5, 6, 7 och 9) och Nej för 4 (2, 3, 4 och 8). Jag har i svaret försökt att 

uppskatta antalet meningar med vänstertyngd i förhållande till antalet meningar totalt i 

varje textmall. I svaren för meningar med vänstertyngd större genomslag i en kortare 

textmall, t.ex. textmallarna 2 och 3, än i en längre, t.ex. textmall 8.  

 

5.8.4 Fråga 23: Använder du punktuppställningar för att göra informationen 

överskådlig? 

Meningar som innehåller uppräkningar eller villkor blir ofta långa. För att undvika 

långa meningar rekommenderar Språkrådet punktuppställningar. Punkterna bör vara 

språkligt likformade. 

I 5 av de 9 textmallar jag granskat är punktuppställningar inte aktuella. I textmall 6 

finns en punktuppställning med en uppräkning av villkor för ”resursbedömning”. 

Punkterna är likformade och inleds med substantiv eller substantivfras. I textmall 7 

används punktuppställning för att lyfta fram information. Även här är punkterna 

likformade. 

Textmallarna 8 och 9 innehåller meningar med uppräkningar som skulle bli tydligare 

om man använde punktuppställningar. Textmall 8 innehåller en lång uppräkning av hur 

radonmätningar ska redovisas: 

 
Redovisningen ska göras som en lättöverskådlig sammanställning och för varje 
radonmätt fastighet innehålla uppgifter om radonresultat samt antalet mätpunkter och 
hur dessa har fördelats i byggnaden. Det ska även för varje radonmätt fastighet framgå 
antalet trappuppgångar, våningsplan med bostadsutrymmen samt antalet 
bostadslägenheter. 

 

En punktuppställning skulle underlätta för mottagaren och skulle kunna fungera som en 
checklista: 
 
Sammanställ på ett lättöverskådligt sätt och redogör för 
 

• radonresultat 

• antalet mätpunkter 

• fördelning av mätpunkter i fastigheten 

• antalet trappuppgångar 

• antalet våningsplan med bostadsutrymmen 

• antalet bostadslägenheter.  (Min konstruktion). 



  
 

33 

 
Svaret på frågan om punktuppställning besvaras med Ja för två av textmallarna (6 

och 7), och Nej för övriga sju. Svaret Nej blir missvisande för fem av mallarna (1–5), 

eftersom en punktuppställning inte är aktuell i de texterna.  

 

5.8.5 Sammanfattande omdöme om Meningarna 

Samtliga textmallar utom textmall 8 får omdömet Bra. För att förbättra begripligheten i 

mallarna bör de inskjutna satserna bearbetas och fundamenten bli kortare. Textmall 8 

får omdömet Mindre bra. Där bör meningslängden, de inskjutna satserna och 

fundamenten bearbetas, och den långa meningen bör arbetas om till en 

punktuppställning. 

 

5.9 Orden och fraserna 
Den åttonde, och sista, aspekten i Klarspråkstestet rör ordval och korrekturläsning. Det 

ställs bl.a. frågor om substantiveringar, fackord, prepositioner och om stav- och skrivfel.  

 

5.9.1 Fråga 24: Är texten fri från substantiveringar som tynger texten? 

Myndighetsspråk drabbas ofta av substantivsjukan som gör texten ”tung, mångordig och 

vag”, menar Språkrådet.  I stället för verb som uttycker handling används substantiv och 

ett innehållstomt verb: göra en kartläggning i stället för kartlägga, avlägga besök hos i 

stället för besöka. Skribenter bör vara särskilt observanta på om en text innehåller 

många substantiv som slutar på –ande, -ende, -ing, -ning och -else, d.v.s. 

verbalsubstantiv. 

Samtliga granskade mallar innehåller substantiv som med fördel skulle kunna bytas 

ut mot verb: 

 
 - ska debitering ske för den extra tillsyn som blir (textmall 6) kan bytas ut mot vi tar betalt för en 

extra tillsyn  
 
 - tömning av slamavskiljare ska ske (textmall 7) kan bytas ut mot slamavskiljare ska tömmas.  

Om substantiv byts ut mot verb i den här typen av konstruktioner befolkas också språket 

vilket begripligheten vinner på: 

 
 - Kommunicering av avgiftsklassen har skett 2012-01-12 kan bytas ut mot Vi gav besked om 

avgiftsklass 2012-01-12. 
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Frågan om texten är fri från substantiveringar som tynger texten besvaras med Nej 

för samtliga texter. 

 

5.9.2 Fråga 25: Är texten fri från ord som har förlängts i onödan? 

Språkrådet varnar för så kallade skrytfenor, d.v.s. ord som förlängts i onödan. Man ger 

exempel som problembild, personalresurs, frågeställning som enklare kunnat uttryckas 

problem, personal och fråga. Sådana skrytfenor gör texten mer byråkratisk. 

Textmallarna innehåller många långa ord, vilket har att göra med att de har ett 

specialiserat innehåll och fackspråkliga uttryck som är långa. Där talas det om 

livsmedelslagstiftningen, inte om lagen; miljö- och räddningstjänstnämnden och inte 

om kommunen; om legionellabakterier, inte om bakterier i allmänhet. 

 Det specialiserade innehållet kräver en del långa ord, men en del ord som skulle 

kunna förkortas, förenklas eller skrivas om, t.ex. 

 
 - inspektionstillfället (textmall 1) skulle kunna skrivas inspektionen  
 
 - kontrollbesök (textmall 2) skulle kunna skrivas kontroll alternativt besök.  
 

Åtta av textmallarna innehåller ord som har förlängts i onödan varför frågan för 

dessa textmallar besvaras med Nej. Textmall 3 är fri från s.k. skrytfenor och svaret blir 

Ja för den. 

 

5.9.3 Fråga 26: Använder du korta prepositioner i stället för de vaga angående, 

avseende, beträffande, gällande, rörande?  

Språkrådet uppmanar skribenten att använda korta propositioner som om, på, för, till  i 

stället för långa som angående, avseende, rörande, beträffande och gällande. Med de 

korta prepositionerna blir sambanden mellan ord och uttryck tydligare och texten flyter 

bättre.  

I de mallar jag granskat används korta prepositioner, med ett undantag för ett 

angående i textmall 1: För mer information angående kontrollen. Angående kan bytas 

ut mot om.  

Frågan om korta prepositioner besvaras med Ja för samtliga textmallar trots ett 

angående i textmall 1.   
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5.9.4 Fråga 27: Använder du nutida och begripliga ord i stället för ålderdomliga 

stela och byråkratiska? 

Språkrådet uppmanar skribenten att undvika ålderdomliga, tvetydiga och svårbegripliga 

ord och uttryck. Man hänvisar till Svarta listan (Statsrådsberedningens PM 2011:4) som 

innehåller ord och fraser som bör undvikas i myndighetstext. I fem textmallar 

förekommer något ord som återfinns på Svarta listan. Tre ord återkommer i de fem 

mallarna: efterlevs, efterlevnad och olägenhet. De kan ersättas: 

 
 - … kontrollera att gällande lagstiftning efterlevs (textmall 1) kan ersättas med …kontrollera att ni 

följer lagen  
 
 - På grund av bristande efterlevnad (textmall 2) kan ersättas med När ni inte följer föreskrifterna  
 
 - Om olägenhet för människors hälsa uppstår (textmall 7) kan ersättas med om det uppstår besvär 

för människors hälsa. 
 

Ändamålsenlig är också ett ord som återkommer i ett par textmallar. Det finns inte på 

Svarta listan men kan upplevas som ålderdomligt och svårt. I textmall 6 talas om 

ändamålsenliga rutiner för egenkontroll. Ändamålsenliga skulle här kunna bytas ut mot 

lämpliga. I samma textmall används verbet påföra:/… / varning om att extra tillsynstid 

kunde påföras. Verbet skulle kunna bytas ut mot lägga på.  

Frågan Använder du nutida och begripliga ord i stället för ålderdomliga stela och 

byråkratiska? besvaras med Nej för tre av textmallarna (1, 4 och 7), Tveksamt för fyra 

(2, 5, 6 och 8) och Ja för två av dem (3 och 9). 

 

5.9.5 Fråga 28: Använder du konkreta ord? 

Språkrådet rekommenderar att onödiga abstraktioner undviks. Abstrakta ord, uttryck 

och resonemang kan vara nödvändiga, men de bör förklaras.  

I min undersökning av textmallarna har jag hittat abstraktioner som jag anser 

påverkar begripligheten. I livsmedelsenhetens mallar (textmallar 1–4) omtalas 

mottagaren i tredje person som verksamhetsutövare och livsmedelsföretagaren. En 

förklaring är säkert att den färdiga text som mallen genererar skickas till olika typer av 

verksamheter. Här skulle ett personligare tilltal underlätta begripligheten: du som 

verksamhetsutövare eller dig som livsmedelsföretagare. Likaså omtalas mottagarens 

verksamhet som just verksamheten. Det gör den i 7 av de 9 textmallar jag granskat. 

Även här skulle ett pronomen underlätta: din verksamhet. Optimalt vore att 

verksamheten också namngavs. 
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Frågan om konkreta ord besvaras med Tveksamt för 4 av textmallarna (5, 7, 8 och 9) 

och Nej för fem av dem (1, 2, 3, 4 och 6). 

 

5.9.6 Fråga 29: Förklarar du fackord och förkortningar som du måste ha med i 

beslutet? 

Fackord kan vara nödvändiga att använda i en text, även om de bör användas sparsamt. 

Om de används rekommenderar Språkrådet att de förklaras när de förekommer första 

gången i en text.  

Det kan vara svårt att avgöra vad som är fackord eller inte. Jag upplever inte ord som 

egenkontroll, riskklass och erfarenhetsklass som allmänspråkliga, och jag tror att en 

mottagare av miljökontorets beslut och brev har skaffat sig nödvändig kunskap genom 

sin verksamhet och förstår. Det förekommer dock ett begränsat antal fackord som jag 

anser borde förklaras. I textmall 1 ges en lång beskrivning av vad som händer med 

frityrolja när den utsätts för höga temperaturer, men någon mer lekmannamässig 

förklaring ges inte: Oxidationen påskyndas /…/ Polariteten hos matolja /…/ Polära 

ämnen /…/ innehåller laddade kemiska grupper, till exempel syragrupper eller 

alkoholgrupper. Sönderdelning av fett brukar ge just detta (fettsyra + glycerol). 

(Textmall 1). 

I textmall 4 nämns Eurofins Jönköping vid namn utan någon förklaring eller 

presentation mer än att livsmedelsprover har skickats dit. Här skulle man t.ex. kunna 

hänvisa till en webbsida så att mottagaren själv kan läsa och skaffa sig information. 

Flera av textmallarna innehåller ordet taxa. Skillnaden mellan taxa och avgift är troligen 

inte uppenbar för alla och ordet taxa borde därför förklaras. 

Fråga 29 om fackord och förkortningar förklaras besvaras med Nej för samtliga 

textmallar utom två (2 och 3), där frågan inte är relevant eftersom det inte finns fackord 

och förkortningar att förklara. 

 

5.9.7 Fråga 30: ”Undviker du modeord, svengelska och främmande ord?” 

Språkrådet rekommenderar skribenter att undvika modeord, svengelska och främmande 

ord. Man rekommenderar dem att använda Svenska Akademiens ordlista vid skrivandet, 

eftersom den kan ge råd om svenska motsvarigheter till främmande ord.  

Det finns inga exempel på modeord eller svengelska ord i textmallarna. I tre av 

textmallarna förekommer dock främmande ord (textmallarna 1, 8 och 9). I textmall 1 

förklaras förkortningen TPM med total polar materials, i textmall 8 talas om  
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vattenaerosoler och i textmall 9 används ordet floating. De främmande orden skulle 

kunna förklaras i textmallarna så att även den läsare som inte är bekant med dem kan 

förstå: 

 - Vid besöket, den DATUM uppmättes halt av polära ämnen i oljan till XX % TPM (total polar 
materials). TPM är ett vanligt mått vid mätning av frityroljas kvalité.  

 
 -  Risken för smitta finns vid inandning av vattenaerosoler. Vattenaerosoler är den kondens eller 

vattendimma som kan uppstå vid spolning i tappkranar. 
 
 - Bassäng, bubbelpool, varmt saltvattensbad, s.k. floating och dyl. (Mina konstruktioner). 
 
 

Frågan Undviker du modeord, svengelska och främmande ord? besvaras med Ja för 

textmallar 2–7 och Tveksamt för textmallarna 1, 8 och 9 eftersom de innehåller 

främmande ord som inte förklaras.  

 

5.9.8 Fråga 31: Har du noga kontrollerat att beslutet inte innehåller felstavade ord 

eller andra språkfel? 

Den sista frågan i Klarspråkstestet rör stavning och språkriktighet. Språkrådet uppmanar 

till korrekturläsning av skribenten själv, någon utomstående eller bådadera. Man 

uppmanar också skribenter att använda rättstavningsprogram. 

I åtta av de granskade textmallarna finns det språk- eller skrivfel, t.ex: 

 
 
- felaktigt pronomen livsmedelsföretagaren – dem i stället för 
  livsmedelsföretagaren - den (textmall 3) 
 
- felaktigt val av versal Legionellabakterier i stället för legionellabakterier 

   (textmall 8)  
 
- stilbrott … efter avslutad säsong!!! i stället för 

  … efter avslutad säsong. (textmall 8) 
  

 ”överdimensionerad” i stället för  
 överdimensionerad (textmall 7) 

 
- otydligt skiljetecken brister/avvikelser i stället för brister och avvikelser alt.  
  brister eller avvikelser (textmall 6) 
 
   
- skrivfel miljö- och räddningstjänsteförvaltningen i stället för 
  miljö- och räddningstjänstförvaltningen (textmall 4) 

Att skriva legionellabakterier med versal är fel eftersom ordet förekommer inne i en 

mening och inte initialt. De många utropstecknen efter avslutad säsong!!! utgör ett 

stilbrott. Den annars så formella stilen bryts av de tre utropstecknen och texten blir  
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informell och liknar för ett ögonblick en ilsken uppmaning: ”… vi bedömer att mätning 

av radon rimligtvis kan ske kommande mätsäsong och redovisas efter avslutad 

säsong!!!”. Citationstecknen i ”överdimensionerad” är även det ett stilbrott.  Här kan 

läsaren bli förvirrad och ställa sig frågan om ordet används i en avvikande betydelse. 

Den sista frågan, om skribenten kontrollerat att textmallarna innehåller felstavade ord 

eller andra språkfel, besvaras med Ja för textmall 5 och Nej för övriga eftersom 

textmallarna innehåller ett eller flera exempel på språk- och skrivfel.  

 

5.9.9 Sammanfattande omdöme Orden och fraserna 

Två av de granskade textmallarna får totalomdömet Bra (3 och 5) och sju av dem får 

omdömet Mindre bra (1, 2, 4, 6, 7, 8 och 9). För att förbättra textmallarnas begriplighet 

behöver substantiveringar, abstrakta ord, ålderdomliga ord, fackord och s.k. skrytfenor 

bytas ut eller förklaras. Textmallarna behöver också korrekturläsas.  

 

6 Slutsatser och diskussion 
Min undersökning med Klarspråkstestet visar att det finns aspekter i textmallarna som 

bidrar till god begriplighet. Den visar också att det finns aspekter som behöver 

bearbetas för att ytterligare förbättra begripligheten. I tablå 1 nedan, sammanfattar jag 

Klarspråkstestets sammanfattande omdöme om de olika aspekterna av de granskade 

textmallarna. 
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Tablå 1 Sammanställning av omdömen i Klarspråkstestet 
 
Aspekt Omdöme 
 Mindre bra  Bra Mycket bra 
 
 
Tonen i texten Textmallarna  Textmall 3 
 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
 
Innehållet  Textmallarna Textmallarna 
  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 4, 8 
 
 
Dispositionen Textmallarna  Textmallarna 
 1, 4  2, 3, 5, 6,7 8, 9 
 
 
Rubrikerna Textmall 1 Textmallarna Textmall 3 
  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
 
Textens olika delar  Textmallarna Textmallarna 
  1, 5, 7, 9 2, 3, 4, 6, 8 
 
 
Styckena och  
sambanden  Textmallarna  
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 
 
Meningarna Textmall 8 Textmallarna 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
 
Orden och Textmallarna Textmallarna  
fraserna 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 3, 5  
 

 

Det som bidrar till god begriplighet är textmallarnas disposition. Majoriteten av dem 

följer en emfatisk disposition, och det som läsaren vill ha svar på står tidigt i texten. I 

fem av de granskade textmallarna är besluten tydligt formulerade. Skälen till beslut 

anges, och läsarna får också en förklaring av skälen till dessa. De kan följa sitt ärende 

och får anvisningar om hur de ska agera i fortsättningen. Sammantaget leder detta till 

god begriplighet.   

Andra aspekter i textmallarna kräver bearbetning. Mottagaren bör få tydligare 

uppgifter om vem som ska kontaktas vid frågor, likaså bör rätten att överklaga uttryckas 

tydligare. Det räcker inte med att bifoga den bilaga som redogör för hur ett 

överklagande går till. Rubrikerna bör bearbetas så att de svarar bättre mot innehållet, 

och ärendemeningarna kan bli informativare. Sambandet mellan centrala begrepp i 
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textmallarna bör bli tydligare, och fler pronomen kan användas för att syfta tillbaka på 

begrepp. Det behövs också fler bindeord för att visa hur meningar och satser hänger 

ihop. Meningslängden är varierad, men begripligheten påverkas negativt av inskott och 

vänstertyngd.  

Tonen i texten behöver en mer omfattande bearbetning. Textmallarna behöver ett 

tydligt och konsekvent tilltal till mottagaren. Miljökontoret, myndigheten, bör också 

utnyttja möjligheten att tala om sig själv som vi. Språket behöver befolkas, d.v.s. de 

passiva verben bör bytas ut mot aktiva. Även orden och fraserna behöver en mer 

omfattande bearbetning. Det förekommer många substantiveringar som tynger språket i 

mallarna. Det specialiserade innehållet i dem kräver långa ord, men det finns ord som 

skulle kunna förkortas, förenklas eller skrivas om. Textmallarna innehåller också 

fackspråkliga ord som i större utsträckning bör förklaras och ålderdomliga eller 

kanslispråkliga ord som bör bytas ut.  

Min undersökning visar både på likheter och på skillnader med den granskning av 

förvaltningsbeslut som genomfördes år 2000 och som Catharina Nyström redovisar i 

rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (2001). En skillnad är innehållet. I 

förvaltningsbesluten från 2000 fanns inte skälen till beslut angivna. Det gör de i de 

textmallar jag har granskat. Inte heller fick läsarna instruktioner om fortsatt handlande. 

Det får de i textmallarna. En annan skillnad är dispositionen. Förvaltningsbesluten från 

2000 följde inte alltid den emfatiska dispositionen, vilket majoriteten av de granskade 

textmallarna gör. Likheterna mellan förvaltningsbesluten och textmallarna är många, 

t.ex. de alltför allmänt hållna rubrikerna. Avsaknaden av tilltal av mottagarna är en 

annan likhet. I förvaltningsbesluten utnyttjas inte heller möjligheten för myndigheterna 

att omtala sig själva som vi. Textbindningen och användandet av bindeord kunde 

förbättras i förvaltningsbesluten, vilket också är fallet i textmallarna. Vidare noterades 

vänstertyngd och inskott, vilket också förekommer i textmallarna. Meningslängden var 

varierad i förvaltningsbesluten, vilket den också är i Miljökontorets textmallar. 

Catharina Nyström Höög genomförde ytterligare en undersökning av beslutstexter 

från statliga myndigheter 2011 (Höög m.fl. 2012). Hon noterade då en tydlig förändring 

i tilltalet till läsaren mellan förvaltningsbesluten från 2000 och beslutstexterna från 

2011. I besluten från 2011 fanns ett tydligt du-tilltal. Du-tilltalet var också konsekvent 

genomfört i Skatteverkets texter som Eva Marcusson granskade 2009. De 

undersökningar som jag tagit del av pekar på att du är ett högst tänkbart tilltal i 

myndighetstext. I de textmallar jag granskat skulle ni vara ett rimligare alternativ 
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eftersom texterna riktar sig till företag med något undantag. Marcussons undersökning 

visade också att Skatteverket i de granskade texterna använde sig av myndighetens 

namn men också talade om myndigheten som vi. På så sätt minskade distansen mellan 

myndigheten och mottagarna.  

Nyströms granskning av förvaltningsbeslut från 2000 visade att ordvalet var påverkat 

av kanslispråk och fackspråk. Fackspråket återkommer också som ett hinder för 

begripligheten i Marcussons granskning 2009 och kanslispråket som ett hinder i Höögs 

granskning 2011. I de granskade textmallarna finns både fackspråk och kanslispråk. 

Fackspråkliga ord kan vara nödvändiga att använda och behöver inte uteslutas i texten, 

bara förklaras. Vad gäller de kanslispråkliga orden kan Svarta listan vara en hjälp för att 

byta ut dessa.  

De handläggare Madeleine Appelgren (2002) kom i kontakt med i sin undersökning 

menade att Klarspråkstestet påverkade deras sätt att skriva mottagaranpassat. Resultaten 

av min undersökning stämmer överens med den uppfattningen. De visar att 

Klarspråkstestet kan vara ett stöd i arbetet med att skriva begripligare texter för den 

enskilda skribenten eller för en arbetsplats. Testet kan vara ett sätt att fånga upp 

begriplighetsproblemen i textmallarna vilka ger upphov till frågor från mottagarna. 

 Under arbetet med den här uppsatsen har jag kommit att inse att Klarspråkstestet är 

tidskrävande att använda. Anneli Hedlund (2006 s. 13) beskriver tidspress som ett 

hinder för klarspråksarbete. Vid tidspress går det fortare att återanvända texter. Det är 

ett skäl att arbeta med textmallarna, t.ex. med hjälp av Klarspråkstestet. Den tid det tar 

att granska textmallarna genom testet är välinvesterad tid eftersom de återanvänds. 

Jag har i min undersökning gjort generella antaganden om vad som kan underlätta 

eller försvåra begripligheten i textmallarna utan att ha egentlig kunskap om 

verksamhetsutövarna, deras behov och den kommunikationssituation där de möter 

texterna. Min undersökning visar dock att de generella antagandena räcker långt i 

strävan att göra textmallarna begripligare för en stor och varierad grupp mottagare. 

Andreas Nord (2011 s. 24) påtalar ett behov av mer kunskap om hur myndighetstexter 

blir lästa och använda. Det framgår av min undersökning att det finns ett sådant behov, 

och därmed också ett behov av framtida undersökningar.  
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6.1 Avslutning 
I den här uppsatsen har jag undersökt om begripligheten i ett urval av textmallar från 

Miljökontoret i Eskilstuna kommun kan förbättras, och i så fall hur. Jag har endast 

undersökt ett urval av textmallar för brev, beslut och förelägganden, varför min 

undersökning inte ger en heltäckande bild av samtliga textmallar som används på 

miljökontoret.   

Med hjälp av Klarspråkstestet har jag undersökt olika aspekter av textmallarna som 

alla har betydelse för begripligheten. Min undersökning visar att det finns aspekter av 

texterna som bidrar till god begriplighet, t.ex. dispositionen. Det finns aspekter som gör 

texterna begripliga men som bör bearbetas, t.ex. meningarna. Det finns också aspekter 

som kräver mer omfattande bearbetning, t.ex. tonen i texten. 

Klarspråkstestet kan vara ett stöd i arbetet mot allt begripligare texter för den 

enskilda skribenten eller för en arbetsplats. Det bör dock kompletteras med kunskap om 

mottagarna och hur de tar emot och läser myndighetens texter.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Textmall 1 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet 
  
Projekt frityrolja 2012 
 
Anläggning: CastorObjekt.Namn  
Besöksdag:  
Närvarande: AktivHändelse.Handläggare 

 
 

Bedömning 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har kontrollansvaret enligt 
livsmedelslagstiftningen. Syftet med vår tillsyn är att kontrollera att gällande 
lagstiftning efterlevs. Kontroll skall ske regelbundet eller vid inkomna klagomål samt 
vid registrering av verksamheter. Besöket var en oanmäld inspektion där fokus låg på 
rutiner kring användning av frityrolja och frityroljans kvalité 
 
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden 
inom livsmedelslagstiftningen. Inspektionen, är en kontrollmetod som ger en bild av hur 
väl verksamheten lever upp till livsmedelslagen och förordningarnas krav. 

 
För mer information angående kontrollen se information ”Livsmedelsprojekt 2012: 
Kontroll av frityrolja”  som bifogas/erhölls vid inspektionen. 
 

Iakttagelser - Allmänt omdöme  
Vid besöket, den DATUM uppmättes halt av polära ämnen i oljan till XX % TPM (total 
polar materials) vilket betyder att frityroljan, vid kontrollbesöket, var fräsch/lätt 
använd/använd men fortfarande ok/flitigt använd-bör bytas/dålig- dags att byta.  
Mätinstrumentet analyserar oljans kvalité. Oxidationen påskyndas av höga temperaturer. 
Polariteten hos matolja ökar när den oxiderar och därmed härsknar. Polära ämnen är 
sådana som innehåller laddade kemiska grupper, till exempel syragrupper eller 
alkoholgrupper. Sönderdelning av fett brukar ge just detta (fettsyra + glycerol). När 
polariteten ökar så binds vatten lättare till oljan. 
 
Temperaturen i fritösen uppmättes till XXX°C. Verksamhetsutövare har väl/relativt 
väl/dåligt anpassade rutiner för byte av frityrolja och rengöring av fritös. Hanteringen av 
uttjänt frityrolja är ändamålsenlig/bristfällig.  
 
Övrigt 



  
 

II 

Vid inspektionstillfället noterades även följande brister. 
 
 

Information 

Handläggningen av detta ärende täcks av årsavgiften.  
Observera att alla inspektioner/revisioner av er livsmedelsverksamhet under året 
används som underlag till er avgiftsklassning. Avgiften kan beroende på miljökontorets 
erfarenhet av verksamheten ökas eller minskas. 
 
 
4.1.1.1 MILJÖKONTORET 
 
AktivHändelse.Handläggare  
AktivHändelse.HandläggareBefattning 
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Bilagor 
Bilaga B Textmall 2 
 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet  
Kontroll av livsmedelsanläggning 2012 
 
Anläggning: CastorObjekt.Namn  
Besöksdag:  
Närvarande: AktivHändelse.Handläggare 

 
 

Bedömning 
Miljökontoret gjorde en anmäld/oanmäld kontroll på verksamheten den DATUM. Vid 
frågor om bedömningen, kontakta Miljökontoret, kontaktuppgifter längst ned på sidan. 
 
Vid besöket konstaterades följande: 
  

Åtgärder 
Alt 1 
Det är ert ansvar att åtgärda de avvikelser som konstaterats. Åtgärderna kommer att 
följas upp vid nästa kontrollbesök.  
 
Alt 2 
Det är ert ansvar att åtgärda de avvikelser som konstaterats. Dessa avvikelser kommer 
även att följas upp av miljökontoret. Detta besök kommer då att anses som extra 
offentlig kontroll. Då extra offentlig kontroll inte ingår i den normala kontrollen av en 
anläggning kommer miljö- och räddningstjänstförvaltningen att ta ut en avgift för detta 
besök. 

Information 
Enligt artikel 28 förordning 882/2004 (EG) ska kontrollmyndigheten debitera 
livsmedelsföretagaren för extra kontroll på grund av bristande efterlevnad som går 
utöver myndighetens normala kontroll. I kontrolltiden ska förberedelser, kontroll och 
efterarbete ingå enligt Livsmedelsverkets vägledning för ”Riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. 
 
MILJÖKONTORET  
 
AktivHändelse.Handläggare  
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Bilagor 
Bilaga C Textmall 3 
 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet  
Inför erfarenhetsklassningen av er livsmedelsverksamhet 
 
Anläggning: CastorObjekt.Namn  
Verksamhetsutövare: CastorObjekt.FöretagsNamn  
Org nr: CastorObjekt.Organisationsnummer  
 

Förslag till beslut 
 
Er verksamhet har blivit tilldelad XX kontrolltimmar. Detta innebär  
XXX kronor i kontrollavgift för år 2012 då timavgiften för närvarande är 1074 kronor. 
  
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har räknat ut kontrolltiden utifrån att er 
verksamhet tillhör riskklass X och erfarenhetsklass X. Erfarenhetsklassen grundar sig 
på de uppgifter förvaltningen fått vid kontroll av verksamheten under 2011.  

 

Beslut om erfarenhetsklass kommer att fattas två veckor efter kommuniceringen. Anser 
ni att bedömningen är felaktig ska ni kontakta miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen snarast. 
 

Hur har avgiften räknats ut? 
 
Genom att utgå från resultatet från kontrollen av er verksamhet, har miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen bedömt verksamheten utifrån kriterierna i tabell 2. 

 

Vad kan påverka avgiften? 
 
Ni har möjlighet att påverka er avgift genom att följa lagstiftningens krav och visa 
kontrollmyndigheten att ni följer kraven alla dagar på året – inte bara den dag som 
myndigheten är där. 
 
MILJÖKONTORET 
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Bilaga 1 
 

Avgiftssystemet 
Grunden för dagens avgiftssystem ligger i att en verksamhet ska betala för den tid man 
tar myndigheten i anspråk. Miljö- och räddningstjänstförvaltningen får varje år mer och 
mer erfarenheter om de anläggningar som man kontrollerar. Livsmedelsföretagaren ska 
genom efterlevnad av de krav som ställs på dem kunna påverka sin avgift och den årliga 
kontrolltiden så att denna blir mindre. Om livsmedelsföretagaren inte lever upp till de 
krav som ställs på dem kan kontrollmyndigheten komma att fatta beslut om att höja 
kontrolltiden och därmed även avgiften.  
 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen kommer att erfarenhetsklassa alla verksamheter 
som har besökts under 2011. Som grund för beräkning av kontrollavgift använder sig 
miljö- och räddningstjänstförvaltningen av de checklistor som användes vid 
kontrollbesöket. Beroende på resultatet av kontrollen placeras verksamheten i en 
erfarenhetsklass beroende på vilka kriterier som uppfylls. För denna inklassning 
använder sig miljö- och räddningstjänstnämnden av Livsmedelsverkets vägledning, 
”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. 
Erfarenhetsklassens tidsfaktor är enkelt utryckt den indelning i erfarenhetsklass som har 
gjorts i erfarenhetsmodulen. Faktorn anges i tabell 1. 
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Bilagor 
Bilaga D Textmall 4 
 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet  
Hygien- och hanteringsprojekt 2012 
 
Anläggning: CastorObjekt.Namn  
Besöksdag:  
Närvarande: AktivHändelse.Handläggare 

 
 
Bakgrund 
Miljökontoret gjorde en oanmäld kontroll på verksamheten XXXXXX den 12 juni 
2012. Kontrollen syftade till att kontrollera hur väl verksamheten uppfyller krav på 
hygieniska förutsättningar i lokalen/verksamheten. Eventuella avvikelser är grundade på 
iakttagelser i lokalen eller att rutiner i egenkontrollen saknas eller inte är 
ändamålsenliga. Avvikelserna kan åtgärdas genom att ändra rutiner i verksamhetens 
egenkontroll.  
Hygienkrav som måste uppfyllas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 om livsmedelshygien. 
 
Vid kontrollen har miljökontoret tagit livsmedelsprover som skickats samma dag till 
Eurofins i Jönköping. De flesta mikroorganismer, som är ofarliga och nyttiga, finns 
överallt. En del mikroorganismer kan, vid dålig hantering och bristande personlig 
hygien, orsaka, matförgiftningar. Miljökontoret valde ett analyspaket som innehåller 10 
olika parametrar och kallas ”misstänkt matförgiftning”.  Projektet gjordes inte för att 
utreda misstänkt matförgiftning utan var ett stickprov. Analysrapporterna från Eurofins 
bifogas samt tas upp i miljökontorets rapport under område 15 ”övrigt”. 
 
Bedömning 
Ifylld checklista bifogas. Där framgår vad miljökontoret har noterat vid besöket. 
Vid frågor om bedömningen kontakta miljökontoret, kontaktuppgifter längst ned på 
sidan. 
 
 
Vid besöket konstaterades följande: 
 
 
Åtgärder 
Det är ert ansvar att åtgärda de avvikelser som konstaterats. Åtgärderna kommer att 
följas upp vid nästa kontrollbesök. 
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eller 
 
Det är ert ansvar att åtgärda de avvikelser som konstaterats. Dessa avvikelser kommer 
att följas upp vid nästa kontrollbesök. Detta besök kommer då att anses som extra 
offentlig kontroll. Då extra offentlig kontroll inte ingår i den normala kontrollen av en 
anläggning kommer miljö- och räddningstjänsteförvaltningen att ta ut en avgift för detta 
besök. 
 
Enligt artikel 28 förordning (EG) nr 882/2004 ska kontrollmyndigheten debitera 
livsmedelsföretagaren för extra kontroll på grund av bristande efterlevnad som går 
utöver myndighetens normala kontroll. I kontrolltiden ska förberedelser, kontroll och 
efterarbete ingå enl Livsmedelsverkets vägledning för ”Riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter” 
 
MILJÖKONTORET 
 
 
 
AktivHändelse.Handläggare  
AktivHändelse.HandläggareBefattning  
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Bilagor 
Bilaga E Textmall 5 
 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

 
Fastighet   
Beslut om inklassning för uttag av fast årlig avgift för 
tillsyn enligt miljöbalken 
Beslut 
CastorObjekt.FöretagsNamn , CastorObjekt.Organisationsnummer , ska betala en årlig 
avgift för tillsyn över den verksamhet som bedrivs på den/de rubricerade 
fastigheten/fastigheterna.  
 
Verksamheten har tilldelats klassningskod XX. Klassningskoden innefattar anläggningar 
för XX. Anläggningar med denna klassningskod placeras i grundavgiftsklass X. 
 
Det har även gjorts en riskbedömning för er anläggning, se bilaga 1. Utifrån denna får ni X 
tilläggspoäng. Den slutliga avgiftsklassen blir därmed X. 
 
Beslutet gäller tills vidare. 
 
Skäl för beslutet 
Verksamheten omfattas av miljö- och räddningstjänstnämndens tillsyn enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808). Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken tar kommunen ut 
en avgift för miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhet. Avgiften tas ut enligt 
taxa för miljöverksamheten i Eskilstuna kommun fastställd av kommunfullmäktige. 
Inplaceringen i avgiftsklass har skett utifrån uppgifter i nämndens tillsynsregister. 
Kommunicering av avgiftsklassen har skett. 
 
Upplysningar 
För närvarande uppgår tillsynsavgiften till XX kr vilket utgår från en timavgift på 887 
kr. Observera att avgiftens storlek ändras om gällande taxa och timavgift revideras. 
Ändrade driftförhållanden i verksamheten kan också påverka avgiftens storlek. Ni ska 
därför informera om ändrade förhållanden till miljö- och räddningstjänstförvaltningen.  
 
Faktura kommer att skickas ut separat årligen. 
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MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 
 
 
 
Handläggare  
HandläggareBefattning   
 
Bilaga 2: hur man överklagar 
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga det här beslutet ska du skriva till miljö- och 
räddningstjänstnämnden:  
 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Miljökontoret 
631 86 Eskilstuna 
 
• Överklagandet ska vara skriftligt 
• Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets nummer - bifoga gärna 

kopia av beslutet. 
• Redogör för varför du menar att beslutet är felaktigt, och hur du anser att beslutet 

ska ändras. 
• Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen och uppge 

personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar 
ombud sänd med fullmakt. 

 
För att ert överklagande ska tas upp ska det ha kommit in till miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen senast tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. 
Miljö- och räddningstjänstnämnden skickar sedan ärendet till länsstyrelsen om inte 
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt. 
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Bilagor 
Bilaga F Textmall 6 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastighet   
Beslut om avgift för extra tillsyn enligt miljöbalken   
Beslut 
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att CastorObjekt.FöretagsNamn , 
CastorObjekt.Organisationsnummer , ska betala en avgift på XXX kronor.  
 
Beslutet har fattats med stöd av 32 § i Eskilstuna kommuns taxa för miljöbalkens 
tillämpningsområde. 
 
Skäl för beslutet 
Er verksamhet omfattas av miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808). 
Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken tar kommunen ut en avgift för miljönämndens 
arbete. Kommunfullmäktige fastställer taxan för miljönämndens verksamhet.  
 
För miljönämndens tillsyn utgår i ert fall en fast årlig tillsynsavgift enlig gällande taxa. 
Enligt taxan ska dock även en resursbedömning göras vid varje planerad inspektion. 
Bedömningen utgår från en checklista i taxebilaga 4 i Eskilstuna kommuns taxa för 
miljöbalkens tillämpningsområde. Bedömning ska bl.a. göras av om verksamheten har 
en fungerande egenkontroll och om tidigare påpekade brister/avvikelser i verksamheten 
åtgärdats. Bedömningen resulterar i en poängsättning där poäng delas ut om det finns 
brister i verksamheten. Om 4-6 poäng delas ut ska debitering ske för den extra tillsyn 
som blir följden av de noterade bristerna.  
 
Vid inspektionen den XX medförde resursbedömningen X poäng, se bifogat underlag. 
Poäng delades ut då: 

• verksamheten saknade vissa ändamålsenliga rutiner för egenkontroll 
• verksamheten inte följde vissa rutiner för egenkontroll 
• verksamheten inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att rätta till tidigare 

påpekade brister 
• allvarliga brister som motiverar återbesök upptäcktes vid inspektionen 

 
(Stryk de punkter som inte är aktuella) 
 
Poängsumman innebär att en avgift som motsvarar x timmars extra tillsyn ska tas ut. 
Stryk om ej relevant.  
 
Ni fick en skriftlig varning om att extra tillsynstid kunde påföras om de noterade 
bristerna inte rättades till inom en viss tid. Efter att tiden löpt ut kontrollerade nämnden 
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om bristerna rättats till i sin helhet. Så har inte skett. Ni debiteras därför en fast avgift 
som motsvarar 4 timmars tillsyn.  
Stryk om ej relevant. 
 
Upplysningar 
För närvarande är timavgiften 887 eller 1 330 kronor per timme. Den lägre avgiften 
debiteras vardagar kl 07.00 – 18.00. 
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Separat faktura kommer att skickas ut. 
 
 
MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 
 
 
 
Handläggare  
HandläggareBefattning   
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga det här beslutet ska du skriva till miljö- och 
räddningstjänstnämnden:  
 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 
Miljökontoret 
631 86 Eskilstuna 
 
• Överklagandet ska vara skriftligt 
• Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets nummer - bifoga gärna 

kopia av beslutet. 
• Redogör för varför du menar att beslutet är felaktigt, och hur du anser att beslutet 

ska ändras. 
• Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen och uppge 

personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar 
ombud sänd med fullmakt. 

 
För att ert överklagande ska tas upp ska det ha kommit in till miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen senast tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. 
Miljö- och räddningstjänstnämnden skickar sedan ärendet till länsstyrelsen om inte 
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt 
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Bilagor 
Bilaga F Textmall 7 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet  
Beslut.Beskrivning  
Beslut 

1. Ansökan om tillstånd, för förlängt hämtningsintervall av slam enligt 30 § 
Renhållningsordningen för Eskilstuna kommun beviljas/beviljas ej. 

 
2. Tömning av slamavskiljare ska ske en gång per år / vartannat år. 

 
3. Dispensen är knuten till de förhållanden som råder på fastigheten idag.  

 
4. Dispensen upphör att gälla om olägenhet för människors hälsa uppstår. 

 
Avgift 887 kronor enligt gällande taxa. Separat faktura kommer att skickas ut. 
 
Beslutet har fattats med stöd av 30 § renhållningsföreskrifter för Eskilstuna kommun 
samt 7 och 25 § Eskilstuna kommuns taxa för miljöbalkens tillämpningsområde.  
 
Ärendet 
AktivInitierare.Namn, AktivInitierare.Adress, AktivInitierare.OrganisationsNr har åååå-
mm-dd ansökt om längre hämtningsintervall för tömning av slamavskiljare, till en gång 
vart XX år. 

• Fastigheten är en permanentbostad/fritidsbostad/övrigt 
• Avloppsanläggningen består av XX  

 
 
Motivering 
För att förlängt hämtningsintervall ska medges måste avloppsanordningen uppfylla 
förvaltningens funktionskrav för små avloppsanordningar. XXAvloppsanordningen på 
rubricerad fastighet uppfyller inte förvaltningens funktionskrav och ansökan om 
förlängt hämtningsintervall avslås därmed. XXFastigheten har en godkänd 
avloppsanläggning från år XX och uppfyller miljöavdelningens funtionskrav. 
Belastningen på anläggningen bedöms som låg på grund av XX Slamavskiljare bedöms 
därmed vara ”överdimensionerad”. 
 
 
Upplysningar 
Tillståndet är personligt och upphör att gälla vid överlåtelse av fastigheten. Tillståndet 
kan återkallas om något av villkoren inte längre uppfylls eller om avfallet inte 
omhändertas på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.  
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En kopia av detta beslut skickas till Eskilstuna Energi & Miljö AB 
(saljstodavfall@eem.se), som ser till att ändring i deras register genomförs. Ändringen 
genomförs efter en handläggningstid av max fyra veckor hos Eskilstuna Energi & Miljö 
AB. Det betyder att ett nu gällande hämtningsintervall kan fortlöpa ytterligare en tid, 
dock max fyra veckor. 
 
En separat faktura på handläggningsavgiften kommer att skickas ut. 
 
 
MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 
 
 
 
Beslut.Handläggare 
Beslut.HandläggareBefattning  



  
 

XIV 

 

Bilagor 
Bilaga F Textmall 8 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Föreläggande att mäta radon i bostäder samt att därefter 
redovisa mätresultaten  
 
Beslut 
Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger Initierare.Namn , organisationsnummer, 
att vid fastigheterna xxx, xxx och xxx: 
 
 

1. Senast den 30 april 2013 ha genomfört radonmätningar i bostäder som 
XXXXXXXX äger och förvaltar. Radonmätningarna ska vara utförda 
helt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av 
radon i bostäder (bifogas som bilaga). 

 
2. Senast den 5 juni 2013 redovisa mätresultaten (från utförda mätningar 

enligt detta föreläggandes punkt 1) till miljökontoret.  
 

Redovisningen ska göras som en lättöverskådlig sammanställning och för varje 
radonmätt fastighet innehålla uppgifter om radonresultat samt antalet 
mätpunkter och hur dessa har fördelats i byggnaden. Det ska även för varje 
radonmätt fastighet framgå antalet trappuppgångar, våningsplan med 
bostadsutrymmen samt antalet bostadslägenheter. 
 

3. Ta fram en rutin för att varmvattentemperaturen avläses/mäts regelbundet. Se till att 

temperaturen i varmvattenberedaren ligger på minst 60 grader och temperaturen vid 

tappstället är minst 50 grader.  

  
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 § och 26 kap 9,19§§ miljöbalken samt med 
särskild hänvisning till 33§ punkt 1 i förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  
 
Skäl för beslutet  
Radon (ta bort) 
Radon är hälsoskadligt och förhöjda värden i bostäder innebär en olägenhet för 
människors hälsa enligt miljöbalkens mening. Miljö- och räddningstjänstnämnden har i 
sin tillsyn över fastighetsägares egenkontroll konstaterat att XXXXXXXXXXX är 
fastighetsägare till bostäder i Eskilstuna. Inga radonmätningar har utförts i dessa. För att 
klargöra om radonhalten i bostäderna är över eller under gällande riktvärden för radon 
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behöver därför sådana mätningar genomföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.  
 
Enligt inkommen radonplan från XXXXXXXXX planeras radonmätningarna vara 
utförda till och med den 30 april 2012/ Miljö- och räddningstjänstnämnden bedömer det 
som skäligt att ni får tid på er att utföra mätningarna under kommande mätsäsong. Det 
innebär att mätningarna måste vara klara senast 30 april 2012. För att kunna göra en 
uppföljning av mätresultaten behöver vi därefter få in samtliga dessa senast 5 juni 2013.  
 
Gamla mätningar 
Ni har redovisat radonmätningar som är äldre än tio år. Miljökontoret bedömer att 
radonmätningar bör ske minst vart tionde år för att de ska vara aktuella. Ni behöver av 
denna anledning utföra nya mätningar och ta fram en tidplan för dessa.  
 
Mätvärden över 200 Bq/m3 
Ni har redovisat radonmätningar för era fastigheter varav en del värden överskrider 
riktvärdet på 200 Bq/m3. En tidsplan för när ni planerat att vidta åtgärder för att nå 
riktvärdet ska lämnas in till miljökontoret. 
 
Komplettera med fler mätpunkter 
Med inlämnat svar har ni bifogat resultat från radonmätningar som gjorts i era 
fastigheter. Ni har redovisat 1-2 mätningar per fastighet. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning i bostäder 
rekommenderas bland annat att mätning bör ske i alla lägenheter med direkt 
markkontakt. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, 
mätningarna bör täcka minst 20 % av lägenheterna i högre belägna plan.  
 
För att miljö- och räddningstjänstnämnden ska kunna bedöma om antalet mätpunkter är 
tillräckligt ska ni skicka in en lättöverskådlig sammanställning för varje radonmätt 
fastighet som innehåller uppgifter om antalet mätpunkter och hur dessa har fördelats i 
byggnaden. Det ska även för varje radonmätt fastighet framgå antalet trappuppgångar, 
våningsplan med bostadsutrymmen samt antalet bostadslägenheter.  Detta gäller för 
fastigheterna XXXXXXXXXXX 
 
Om era utförda radonmätningar avviker från Strålskyddsmyndighetens 
metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder kommer miljö- och 
räddningstjänstnämnden att förelägga om att kompletterande mätningar sker. Vet ni 
med er redan nu att avvikelser finns kan ni i samband med redovisningen av radonmätta 
fastigheter lämna in en tidplan för kompletterande radonmätningar. 
 
Generellt om radonmätning: vi bedömer att mätning av radon rimligtvis kan ske 
kommande mätsäsong och redovisas efter avslutad säsong!!! Mätning är 
förhållandevis billigt och avsteg bör inte göras om det inte bedöms vara ett stort antal 
fastigheter som ska mätas då kostandens rimlighet måste vägas in.. 
 
Varmvatten (ta bort) 
Legionella är en bakterie som naturligt finns i vatten och kan växa till i 
temperaturintervallet 20 -45 grader. Om Legionellabaketerier får förutsättningen att 
växa till riskerar den att orsaka legionärssjuka som yttrar sig som en allvarlig 
lunginflammation. Risken för smitta finns vid inandning av vattenaerosoler vid spolning 
i tappkranar med mera. 
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Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll (avläsning/mätning) av 
varmvattentemperaturen. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS ) ska 
temperaturen i varmvattenberedaren ligga på minst 60 grader och temperaturen vid 
tappstället ska vara 50 grader.  
 
Ett ledningssystem där vattnet hela tiden cirkulerar i alla delar får hålla minst 50 grader 
men är det ett system där vattnet står stilla (oavsett uppvärmningsmetod) ska vattnet 
vara 60 grader.  
 
För att motverka tillväxt av Legionellabakterier ska ni följa rekommenderade 
varmvattentemperaturer, inte ha ledningar med ljummet vatten utan cirkulation samt ta 
bort blindledningar, dvs. avkapade ledningar där vattnet blir stillastående samt. Se också 
till att vattnet i beredaren inte står still och bildar temperaturskikt. 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren 2012 skickades ett frågeformulär för tillsyn av fastighetsägares 
egenkontroll till XXXXXXXXXX. Svar på frågorna inkom i juli 2012. Vi har nu 
granskat svaren och konstaterat att dem ger en bild av att ni överlag har rutiner 
och kunskaper som är tillräckliga för egenkontrollen men att relevanta 
radonmätningar inte har genomförts i era bostäder. Redovisade 
varmvattentemperaturer är för låga och risk finns därför att tillväxt av Legionella 
sker.  
 
Övrig information (taxa med mera) 
Vår tillsyn i ärendet kommer att debiteras enligt gällande timtaxa som är 887:-/tim 
under ordinarie arbetstid och 50% högre vid ej ordinarie arbetstid.  
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss enligt våra 
kontaktuppgifter som framgår i sidhuvud och sidfot.  
 
 
MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 
 
 
 
Beslut.Handläggare 
Beslut.HandläggareBefattning  
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Bilagor 
Bilaga F Textmall 9 

AktivInitierare.Namn  
AktivInitierare.NamnCo  
AktivInitierare.Adress  
AktivInitierare.Postnr  AktivInitierare.Ort  

Fastigheter.Fastighet  
Inklassning för fast årlig avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken 
Beslut 
AktivInitierare.Namn, AktivInitierare.OrganisationsNr, ska betala en årlig avgift för 
tillsyn av  CastorObjekt.Namn på adressen XX. 
 
Verksamheten har tilldelats klassningskod XX, i vilken verksamhet ingår.  
 
Verksamheter med denna klassningskod placeras i grundavgiftsklass 2. En riskklassning 
enligt tabell nedan ger X tilläggspoäng. Den slutliga avgiftsklassen blir därmed X.X, 
dvs. X timmar i fast årlig avgift. 
 
Ta bort de tabeller som inte aktuella. 
Skola 
Kriterier som ger tilläggspoäng Tilläggspoäng 
Kemi- och/eller slöjdsal (ej textilslöjd) 0 
Gymnastiksal 0 
Internat 0 
Del av verksamheten belägen på annan fastighet 
eller adress 

0 

Annan anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § 
förordningen 1998:899 (ex. fritids) 

0 

Enskilt vatten 1 0 
 
Förskola 
Kriterier som ger tilläggspoäng Tilläggspoäng 
Förskolor/fritids >75 barn 0 
Del av verksamheten belägen på annan fastighet 
eller adress 

0 

Annan anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § 
förordningen 1998:899 (ex. fritids/skola) 

0 

Enskilt vatten 1 0 
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Hygienlokaler, solarium och bassängbad 
Kriterier som ger tilläggspoäng Tilläggspoäng 
Bassäng och bubbelpool. Hög risk 2 0 
Bassäng, bubbelpool, floating och dyl. Låg risk 3 0 
Solarium 0 
Solarium med 5 eller fler bäddar 0 
Annan anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § 
förordningen 1998:899  

0 

Enskilt vatten 1 0 
 
1 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
2 Badanläggning med reningssystem med automatisk dosering av kemikalier och/eller 
där man hanterar flytande reningskemikalier.  
3 Badanläggningar där reningssystemet är integrerat i poolen. Manuell dosering av 
reningskemikalier endast i fast form.  
 

Beslutet gäller tills verksamheten upphör eller tills ett nytt beslut om inklassning fattas 
för samma verksamhet och som då ersätter detta beslut. 
 
Beslutet om inklassning fattas med stöd av Eskilstuna kommuns taxa för miljö- och 
räddningstjänstnämndens verksamhet. 
 
Skäl för beslutet 
Verksamheten omfattas av miljö- och räddningstjänstnämndens tillsyn enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808). Med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken tar kommunen ut 
en avgift för miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhet. Avgiften tas ut enligt 
taxa för miljöverksamheten i Eskilstuna kommun fastställd av kommunfullmäktige. 
Inplaceringen i avgiftsklass har skett utifrån uppgifter i nämndens tillsynsregister. 
Kommunicering av avgiftsklassen har skett 2012-01-12. 
 
Upplysningar 
För närvarande uppgår tillsynsavgiften till xxx kr vilket utgår från en timavgift på 887 
kr. Observera att avgiftens storlek ändras om gällande taxa och timavgift revideras.  
 
Ändrade förhållanden i verksamheten kan påverka avgiftens storlek. Ni måste därför 
informera oss om det sker någon förändring i verksamheten. Vissa förändringar kan 
också vara anmälningspliktiga. Informera oss också om verksamheten ändrar namn eller 
organisationsnummer eller om den upphör. 
 
Faktura kommer att skickas ut separat årligen. 
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MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 
 
 
 
Beslut.Handläggare 
Beslut.HandläggareBefattning  
 
 
Kopia: Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 


