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Läs följande instruktioner innan ni påbörjar ett nytt styrdokument. I texten 

som följer finns information om vad som gäller för framidan, 

innehållsförteckningen, rubriker, brödtext, punkter, bilder och tabeller.  

Tillgänglighet 

Ett dokument kan skapas i vilket worddokument som helst men för att 

underlätta det fortsatta ärendet så ska dokumentet innan det överlämnas för 

vidare handläggning överföras och justeras så att det följer denna mall. 

Anledningen till varför tabellet ska användas är för att mallen är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna skapa tillgängliga PDF-

dokument och följa den lagstiftning som finns för alla myndigheter som 

producerar och publicerar dokument.  

Framsidan 

Framsidan ska bestå av  

 Vara kommuns logotyp i översta vänstra hörnet. Denna logotyp är 

inlagt med rätt storlek och ska inte ändras. 

 En rubrik. Rubriken på första sidan liksom alla andra rubriker som 

ska användas finns i formatmallarna.( Dokumenttitel – Namn på 

styrdokument) Använd alltid de rubriker som finns i 

formatmallarna. Om rubriken består av så många ord och bokstäver 

att radantalet ändras påverkar de två textraderna som ska finnas på 

förstasidan. Om radantalet ändras så ska avståndet mellan rubriken 

och textraderna ändras:  
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 Två textrader längst ner som anger från och med ett dokument 

gäller och var beslutet fattades och när.  

 Del av logotypen på sidans högra hörn i sidfoten.  

Bilderna som redan ligger på framsidan har fått en bildbeskrivning. Övriga 

bilder som läggs till i dokumentet kommer att behöva en Alt-text.  

Innehållsförteckning 

Det sista som du ska uppdatera är innehållsförteckningen. Använd ikonen 

Innehållsförteckning under fliken Referenser och välj ”anpassan 

innehållsförteckning”. Välj att endast rubrik 1-3 ska användas under fliken 

alternativ samt helstruken rad som tabbutfyllnad innan du kickar på OK. 

Uppdatera sedan innehållsförteckningen så att de nu valda inställningarna 

används. Använd sidbrytning för att starta dokumentet på nästa sida. 

Använd formatmallar 

Rubriker 

I hela dokumentet ska formatmallarna i denna mall användas. Dessa har det 

typsnitt teckenstorlek och avstånd som ska användas för Vara kommuns 

styrdokument. Använd rubrik 1 till 4. Försök att begränsa rubriknivåerna i 

dokumentet. 
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Normal 

På samma sätt ska all brödtext också vara enligt ”Normal” i formatmallarna. 

Även denna inställd med rätt typsnitt, storlek och radavstånd.  

Bilder 

Bilder som läggs in ska ges en Alt-text. Alt-texten gör att bilden läses upp av 

den som använder en skärmläsare. Bilder som inte ska läsas upp kan 

markeras som artefakter.  

Tabeller 

Namn Gatuadress Postnummer  Ort 

Erika Berglund Vasaparken 405 30 Göteborg 

Stina Johansson Vasaparken 405 30 Göteborg 

Anna Larsson Vasaparken 405 30 Göteborg 

 

Stycken 

Använd alltid sidbrytning eller avsnittsbrytning för att texten ska börja på 

kommande sida eller längre ner på en sida. Använd inte returtangenten då 

det orsakar problem i konverteringen till PDF. 

Punkter 

Använd punkter och numrering när det är aktuellt. 


