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Kiruna kommun tillstyrker de förslag som redovisas i promemorian och är positiv till
att en tillsynsmyndighet ska ansvara för utbildning och information kopplat till
webbtillgänglighetsdirektivet och att denna myndighet tillförs resurser för detta.
Kir una kommun anser dock att den kommunala finansieringsprincipen bör övervägas
vid genomförandet av detta lagförslag trots att det, som det angesi promemorian, är ett
statligt beslut om åtgärder som inte direkt tar sikte på kommunala verksamheten men
ändå f år direkta ekonomiska effekter för kommunerna. Kiruna kommun föreslår att
möjligheter till att kommunerna tillförs resurser i syfte att genomföra egna
utbildningsinsatser , eller på annat kostnadsneutralt sätt erbjuds möjligheter till
vidareutbildning av redaktörer, bör ses över i samband med att
webbtillgänglighetsdirektivet genomförs.
Bakgrund
I promemorian uppskattas kostnaderna för respektive kommun att uppfylla nya
lagkravet bero på antalet webbplatser, hur komplexa de är samt om de redan uppfyller
till gänglighetskraven i WCAG 2.0.
Kiruna kommun ingår in gruppen mellansmå kommuner som beskrivs i promemorian.
Det är den största gruppen i sammanställningen och består av kommuner med stora
utmaningar och begränsaderedaktionella resurser för att utveckla si tt
tillgänglighetsarbete ytterligare. Antalet invånare är lägre men webbplatsernas
komplexitet samt kraven på samhällsservice och tillgänglig information via webben är i
princip detsamma som för större kommuner med fler invånare.
Kiruna kommun koncern (kom mun och kommunala bolag) har, i enlighet med de
generella krav på tillgänglighet som följer av förvaltningslagen och
diskrimineringslagen, arbetat med att anpassadelar av koncernens webbplatser till
nivå AA i WCAG 2.0. Koncernen har sedan många år tillbak a en CMS- plattform med
inbyggt stöd för tillgänglighetstekniker. Anpassningar och uppdateringar sker
kontinuerligt, bl. a då ny digital kommunal anslagstavla infördes i enlighet med nya
kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.
De tekniska lösningar na för tillgängliga webbplatser finns alltså. Men som det
beskrivs i promemorian fokuserar WCAG 2.0 nivå AA på tillgänglighet för personer
med synnedsättningar. Andra grupper - med exempelvis kognitiva funktionshinder
- får inte lika stort utrymme. Dessagrupper samt personer med tillfälliga
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begränsningar som språkhinder är beroende av att redaktörerna, som framställer
informationen och publicerar den, hela tiden arbetar med klarspråks- och
tillgänglighetsperspektivet i fokus. Det innebär att ett ansvarsfullt, långsiktigt och
kvalitativt tillgänglighetsarbete baseras på kontinuerliga utbildningar av
webbredaktörerna.
I promemorian anges att det krävs stora redaktionella utbildnings- och arbetsinsatser
fram till tidpunkten då kraven ska vara uppfyllda. Likväl anges att utgångspunkten för
finansieringen av åtgärderna bör vara att kostnaderna utifrån ansvars- och
finansieringsprincipen ska täckas inom ordinarie kommunal verksamhet. Kiruna
kommun anser dock att möjligheter till att även kommunerna tillförs resurser i syfte att
genomföra egna utbildningsinsatser bör ses över, alternativt att kommunerna på annat
kostnadsneutralt sätt ges möjlighet att vidareutbilda sina webbredaktörer i samband
med genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut om detta yttrande har fattats av kommunstyrelsen i Kiruna kommun.
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