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Myndigheten för vård- och omsorgsanalysremissyttrandeöver promemorian
Genomförandeav webbtillgänglighetsdirektivet(Ds2017:60, Fi 2016/04244)
Myndighetenför vård- och omsorgsanalyshar tagit del av promemorianGenomförandeav
webbtillgänglighetsdirektivet.Vi ställer osspositivatill förslagensom vi uppfattar kommer att bidra
till förbättringar för patienter, brukare och medborgaremen lämnar följande synpunkter:
8.7 Vilka krav på tillgänglighet ska gälla?
Vi tycker att tillgänglighetsfrågorär centralaoch vi ser att mångamänniskorerörs av dem. Därför
hade vi gärnaredan i det här skedetsett en större tydlighet kring vilka krav på tillgänglighetsom ska
gälla.I och med att det ännu är oklart vilken eller vilka standardersom skavara styrandeär det svårt
för ossatt kommamed synpunkter på nivån av tillgänglighetsanpassningen.
8.8 Förutsättningarför att helt eller delvis undanta digital servicefrån tillgänglighetskraven
Vi förstår å ena sidanatt en skälighetsbedömning
behövergörasmen det är å andrasidanväldigt
otydligt vilken rimlighetsnivånär. Såsom förslagetär utformat blir det i princip godtyckligtvad som
är en skäliganpassningoch under vilka förutsättningarman kan göra avstegfrån den. Vi tycker också
att det ur ett patient- och brukarperspektivvore olyckligtom privata vårdgivareoch omsorgsgivare
inte omfattasav tillgänglighetskravenoch därför kan undantaspå grund av storlek.
8.9 Tillgänglighetsutlåtandeoch kommentarsfunktion
Att ett tillgänglighetsutlåtandeskafinnasmed står i EU-direktivet, men utformningenav det låter
orimlig. Vi tycker att man bör undvikaden styrningpå detaljnivådet skulleinnebäraatt krävaen
kommentarsfunktionmed en kryssrutapå varje sida – vår bedömningär att det skulleräckamed en
hänvisningtill en e-postadress.Vi menar att man ocksåbör beaktasäkerhetsaspekterna
kring
formulär, till exempelden personuppgiftshanteringdet medför. Vi som myndighethar självasett att
det är förknippat med för stora risker att användakontaktformulärsom innehållerpersonuppgifter.

8.10.4 Val av tillsynsmyndighet
Vi tycker inte att Ekonomistyrningsverket (ESV) är lämplig som tillsynsmyndighet eftersom ESV, som
vi förstår, inte sedan tidigare arbetar specifikt med tillgänglighetsfrågor. För att kunna bedriva ett
kvalificerat tillsynsarbete kring webbtillgänglighet krävs en gedigen förankring och kunskap i allt som
rör tillgänglighet.
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Beslut om detta yttrande har fattats av vikarierande generaldirektören Karin Nylén. I den slutliga
handläggningen har kommunikationsansvarig Therese Östh deltagit. Kommunikatören Karin
Engström har varit föredragande.

Karin Nylén

Karin Engström

