Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor
Maj 2019

Hej kontaktperson!
Glad vår!
Här kommer lite information från oss på Språkrådet.

Grattis Skatteverket!
Först vill vi säga stort grattis till Skatteverket som
vann Klarspråkskristallen i år!
Juryns motivering:
”Klarspråkskristallen 2019 tilldelas Skatteverket för
ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete
med medborgarna i fokus.
Ett exempel är skrivarstugorna, där medarbetare
med olika kompetenser och från olika delar av
organisationen skriver texter tillsammans – en
effektiv och väl beprövad metod som är lätt att
använda och lätt att ta efter, i stor eller liten skala.”
Priset delades ut av kultur- och demokratiminister
Amanda Lind på konferensen Språkrådsdagen den
26 april.

Amanda Lind med Camilla Lindholm
och Sandra Hvarfner från Skatteverket

Läs bulletinen Klarspråk
I samband med prisutdelningen berättade Skatteverket om sitt arbete.
Du kan läsa mer om det och även andra goda exempel i nästa nummer av
vår tidning Klarspråk som kommer ut senare i maj.
Hör gärna av dig om du vill beställa extra exemplar, att dela ut vid en
utbildning eller att lägga ut i fikarummet.
Klarspråk finns även på webben:
www.sprakochfolkminnen.se/bulletinen

(Bilden visar förra numret.)

Lär dig mer om att arbeta med klarspråk
Det finns några platser kvar till vårt seminarium om att
starta och driva klarspråksarbete fredagen 24 maj.
Seminariet riktar sig till dig som vill dra igång ett arbete för
begripliga texter i din organisation.
Under dagen får du argument som hjälper dig att förankra
klarspråksarbetet hos ledningen och tips på aktiviteter och
hjälpmedel som du kan använda i arbetet.
Mer info och anmälan:
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbetamed-klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-forkontaktpersoner.html

Alla seminariedeltagare får
handboken Klarspråk lönar sig

Kom med på konferens
Vi tipsar än en gång om den internationella klarspråkskonferensen Plain 2019 som
arrangeras den 25–27 september i Oslo: https://plain.difi.no/
Fler konferenser i vårt kalendarium: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/attarbeta-med-klarsprak/klarsprakskonferenser.html

Välkommen att kontakta oss
Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.
Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm. Besöksadress: Alsnögatan 7 i Stockholm.
Webbplats: www.sprakochfolkminnen.se/klarsprak
E-post: klarsprak@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 0200-28 33 33 (växel), 073-558 60 77 (Ingrid), 073-558 60 82 (Gabriella)
Språkfrågor: telefon 0200-29 55 55 (måndag, onsdag, fredag kl. 10–12),
svenska@sprakochfolkminnen.se
Twitter: www.twitter.com/sprakradgivning
Facebook: www.facebook.com/sprakradet
Linkedin: www.linkedin.com > Klarspråksarbete i Sverige
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström
Klarspråksansvariga
Språkrådet

