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Yttrande angående promemorian ”Genomförande av
webbtillgänglighetsdirektivet” Ds 2017:60 (Fi2016/04244/DF)
Läkemedelsverket instämmer i det förslag till genomförande av direktiv (EU)
2016/2102 (webbtillgänglighetsdirektivet) som lämnas i promemorian och anser att
förslaget till lag om tillgänglighet till digital offentlig service medför att digital
offentlig service blir mer tillgängligt för alla.
Läkemedelsverket vill dock påpeka följande;
Departementsskrivelsens huvudsakliga syfte är att föreslå hur
webbtillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige och inte hur direktivets
bestämmelser ska tolkas. Det innebär att avgörande delar kommer definieras vidare i
fördordning eller när regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter inom tillämpningsområdet. Sannolikt kommer det även behövas
ytterligare vägledning för att tolkning av lag, förordningar och föreskrifter ska kunna
göras och underlätta regelefterlevnad.
För Läkemedelsverkets del finns även behov av förtydliganden av vad som avses med
en webbplats. Webbtillgänglighetsdirektivet innehåller ingen definition, men pekar på
att utöver publika webbplatser avses med webbplats även intranät och extranät. Det
som behöver förtydligas är om andra tekniska plattformar eller lösningar för
exempelvis e-tjänster är att betrakta som en webbplats.
Läkemedelsverket ser också behov av de nuvarande riktlinjerna för webbutveckling,
webbriktlinjer.se, uppdateras och att dessa i framtiden har en följsamhet mot direktivet
och förändrade standarder, för att på så sätt underlätta för regelefterlevnad.
Enligt artikel 1.4 a i webbtillgänglighetsdirektivet är det inte tillämpligt på filformat
för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 om sådant innehåll inte
behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den
berörda myndighetens uppgifter. Med filformat för dokument avses enligt skäl 26 i
direktivets ingress dokument som inte i första hand är avsedda för användning på nätet,
men som ingår i webbsidor, till exempel PDF- eller Microsoft Office-dokument eller
andra format som är likvärdiga med dessa. Exempel på digital service som behövs för
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att genomföra aktiva administrativa förfaranden är till exempel blanketter eller
formulär. Sådana dokument måste således uppfylla kraven oavsett när de
offentliggjorts. Det behövs en närmare definition av, eller vägledning om vad som är
att betrakta som innehåll som behövs för att genomföra de aktiva administrativa
förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter.
Med hänvisning till de föreslagna tidpunkterna då bestämmelserna i
webbtillgänglighetsdirektivet ska börja tillämpas, i första hand när det gäller
webbplatser som gjorts tillgängliga efter den 23 september 2018, finns anledning att
påpeka nödvändigheten av att dessa förtydliganden och klargöranden presenteras så
snart det är möjligt.
Direktör Thomas Ekvall har beslutat i detta ärende. Verksjuristen Eva Eriksson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också webbansvarige CarlFredrik Reel samt projektledaren Henrik Jonsson deltagit.
På Läkemedelsverkets vägnar,

Thomas Ekvall
Direktör Verksamhetsstöd

Eva Eriksson
Verksjurist
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