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Sammanfattning 

Region Sörmland instämmer i förslaget att skapa en europeisk standard för 

tillgänglighet och därigenom undanröja hinder på den inre marknaden. 

Regionen instämmer även i förslaget att tillgänglighetsdirektivet ska verka 

som ett fullharmoniseringsdirektiv, i syfte att skapa en mer enhetlig 

tillämpning av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

16 Behöriga myndigheter 

Betänkandet föreslår att olika myndigheter ska ha föreskriftsrätt: de 

myndigheter som har tillsynsansvar för ett sakområde ska även ha 

föreskriftsrätt. Region Sörmlands föreslår att all föreskriftsrätt ska ligga hos 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 

18 Konsekvensanalyser 

Förebyggande stöd till regioners arbete med digital tillgänglighet är av stor 

vikt. Det finns en ambition i Region Sörmland att förbättra tillgängligheten 

för invånarna och regionen önskar enhetlig kunskap om vad som behöver 

göras för att uppnå de formella kraven.  

 

För att effektivisera, få ned kostnader och göra det enklare att hålla en 

acceptabel nivå enligt Web Content Accessibility Guidelines A och AA-

nivåer (WCAG är en del av flera samlingar riktlinjer för tillgänglighet på 

webben) och med hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig 

service (2018:1937), bör regelbundna utbildningar erbjudas till regioner, 

kommuner och statliga myndigheter. I dessa utbildningar kan även de så 

kallade universella utformningarna ingå. 

18.3 Konsekvenser för privatpersoner 

Region Sörmland förordar enkla och tydliga metoder för hur 

tillgängligheten systematiskt ska följas upp. Det stödet bör lämpligen 

organiseras och utvecklas ytterligare av DIGG:s stödverksamhet gentemot 

kommuner, regioner och statliga myndigheter.  
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Idag erbjuds praktiska vägledningar om tillgänglighet (riktlinjer och 

checklistor) till organisationer på webbriktlinjer.se, dessa fungerar utmärkt 

som stöd. Region Sörmland föreslår dock att vägledningarna på 

webbriktlinjer.se kompletteras med tydlighet gällande tillsynsverksamhetens 

krav. Regionen efterfrågar vidare verktyg för organisationer att praktiskt 

kunna testa om de formella tillsynskraven uppfylls.  

Övriga synpunkter 

De hjälpmedel som idag finns inbyggda i moderna terminaler som smarta 

telefoner eller persondatorer är till stor hjälp för personer med 

funktionsnedsättningar för att kunna dra full nytta av det digitala utbudet. 

Det finns dock ett stort antal särlösningar som helt eller delvis är statligt 

finansierade och där tillgång och regelverk varierar i de olika EU-länderna.  

 

Invånare som saknar digital infrastruktur som bredband i form av fiber 

kommer att exkluderas från de fördelar som implementering av 

tillgänglighetsdirektivet kommer att medföra. Dock är det möjligt för 

Sverige, med nya statsstödsdirektivet från EU, att på olika sätt bidra 

ekonomiskt för att fler personer ska lämna det digitala utanförskapet. 

 

Tillgänglighetsdirektivets enhetliga regler förväntas bidra till ett större 

utbud av tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden och 

därmed leda till bättre förutsättningar för personer med någon form av 

funktionsbegränsning att vara delaktiga på lika villkor inom hela EU. 

Region Sörmland delar den uppfattningen men vill särskilt framhålla att 

utan andra åtgärder som minskar det digitala utanförskapet kommer nyttorna 

inte fullt inkludera alla dem som har behovet. 
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