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Betänkande från den Rikstäckande Arbetsplatsföreningen för Psykologer
på Arbetsförmedlingen (RAPPA) gällande Genomförande av
webbtillgänglighetsdirektivet Ds 217:60
RAPPA ställer sig positivt till att allmänheten erbjuds ökad möjlighet till information
angående myndighetens arbetspsykologiska insatser. Vi vill framförallt
understryka vikten av att:
Den version av teknik som under viss tid är aktuell, också är bakåtkompatibel då
detta ökar tillgänglighet för de grupper som oftare är aktuella för arbetspsykologisk
insats, vilka i högre utsträckning inte har tillgång till den senaste tekniken.
Att den digitala tillgängligheten utformas så att psykologisk testning kan
genomföras rättssäkert. Detta för att säkerställa testsekretess, men också kontroll
av att testanden genomför sin testning under förhållanden där hen har möjlighet
att prestera optimalt. Vidare kontroll över att avsedd person genomfört visst test
och av mer yrkesspecifika metodiska skäl som ex. observation av testands
beteenden under testningens genomförande.
RAPPA vill betona vikten av att tillgänglighet till digital service inte begränsas av
personers funktionsnedsättningar som exempelvis: syn- eller hörselnedsättningar,
psykisk funktionsnedsättning, lässvårigheter/dyslexi.
Vi vill också framhålla aspekten av tillgänglighet för de med begränsad svenska
(avseende de som har begränsad svenska eftersom de inte är uppväxta eller haft
skolgång i Sverige), även om de vanligtvis inte räknas till gruppen
funktionsnedsatta. För en del i denna grupp rör det sig om en kortare period innan
de lärt sig svenska, men för en annan del av denna grupp rör det sig om många
års svårigheter då de har problem att tillägna sig svenskan. I denna grupp är det
många gånger också så att läs- och skrivkunnigheten på hemspråket är begränsad
eller obefintlig (analfabet eller låg grad av alfabetisering).
Vi antar också att dessa gruppers möjlighet att framföra synpunkter om begränsad
tillgänglighet via kommentarsfunktionen är begränsad av bristen på tillgänglighet
till informationen eller svårigheter att uttrycka sig i skrift pga. svårigheter att se,
skriva eller uttrycka sig på svenska.
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