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frin Regeringskansliet, Finansdepartementet, 103 33

I promemorian liimnas forslag till genomftirande av EU:s direktiv om tillgringlighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila
uppfif.utioner. Det foreslfls att direktivet genomfdrs genom inforande av en
sliskild lag om tillgiinglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig
via
service ur6.r tjeinstir octr-information som en offentlig aktor tillhandahiller
en teknisk lisning. Webbtillgainglighetsdirektivet omfattar bland andra
kommuner.

AU 9 jan20l8

Kommunledningskontoret fick i uppdrag atttafram ett ftirslag

Yttrande

Yttrande

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att liimna fdljande remissvar:

till

remissvar.

frin kommunchefen foreligger.

Direktivet ger en nationell standard for utformande av webbplatser for offentlig
ger det biittre
sektor. Detta innebiir initiatt en del omarbetning, men pi sikt
fungera
ska
underlag fdr t.ex. upphandling av webbplatser och hw dessa
tekniskt, vilket rir positivt. Mdnsteris kommun stiiller sig siledes positiv till
infdrande av webbtillgtingli ghetsdirektivet i sin helhet.
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Yttrande om promemorian "Genom ftirande av webbtillgiinglighetsdirektivettt
Inledning
Monsteris kommun 2ir remissinstans ftir promemorian Genomflorande av webbtillgtinglighetsdirektivet (D s 20 1 7 :60) med Regeringskansliets dnr
Fi2016104244/DF. Svar ska inkomma innan den27 februari 2018.
Vad inn
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Direktivet bcirjar giilla for webbplatser som publicerats fore 23 september 2018
(befintliga) ska varatillgiingliga enligt kraven fr.o.m. 23 september 2020.
Webbplatser som publiceras efter 23 september 201 8 (nya) ska vara tillgiingliga enligt kraven fr.o.m. 23 september 20L9. Direktivet innebiir att innehill pn
offentliga myndigheters webbplatser och applikationer ska vara tillgiingligt for
alla anvdndare, iiven de med funktionsnedstittning enliE foljande:

o
o
o

Webbplatser ska uppfylla WCAG 2.0 AA
Appar ska uppfylla WCAG 2.0 AA tills annan standard tagits fram.
Dokument som publiceras t.ex. pdf:er ska uppfylla CAG 2.0 AA

Detta innefattar iiven material som publiceras genom publiceringsverktyg av
personal eller andra pfl sjiilva webbplatsen. Ett tillgtinglighetsutlitande ska finnas fibr webbplatsen som ftirklarar vilka delar som inte kan uppfylla kraven
samt att det ska finnas en kommentarsfunktion for besdkare att l6mna synpunkter och begiira ut information som de inte kunnat tillgodogdra sig. Det ska
iiven finnas ett uppftiljningsforfarande for att siikerstiilla efterlevnaden av direktivets bestdmmelser.
Undantag finns flor skolor och forskolor. Tillglnglighetsdirektivet gtiller endast
ft)r "vdsentliga administrativa processer". Vad viisentliga administrativa processer iir ges ingen forklaring till. Men kan tolkas som att det gflller for processer som Niirvaro lfrinvaro, betygslttning, ledighetsansdkan, visning av resultat
och liknande processer. Undantaget gdr att t.ex. liirare inte ska behova ltigga tid
ph atttillgtinglighetsanpassa allt material som l6ggs ut till sina elever. Samma
gatt.r t.ex. uppladdade dokument, pedagogiska planeringar och annat material
som liiraren sprider. Just fiir att arbetsb6rdan inte ska bli for stor for liirarna och
att det skulle krdvas mycket utbildning lor att forsti allt som miste goras och
ingar i WCAG 2.0 AA.
Monsteris kommun

Kvarngatan2
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Yttrande

Direktivet ger en nationell standard ftir utformande av webbplatser ftir offentlig
sektor. Detta innebiir en del omarbetning initialt, men pi sikt ger det biitfre underlag ftir t ex upphandling av webbplatser och hur dessa ska fungera tekniskt
vilket iir positivt. Mdnsteris kommun stiiller sig siledes positiva till infiirandet
av webbtilkinglighetsdirektivet i sin helhet.

