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Ny lag ökar kraven 
på tillgänglig webb

”Många känner inte till att det är på gång” 
Nya lagkrav och riktlinjer 
ska göra myndigheters 
webbplatser mer till-
gängliga. Kommuner och 
landsting har inte hängt 
med i utvecklingen och nu 
ökar pressen från organi-
sationer som företräder 
personer med funktions-
nedsättning.

DIGITALISERING Från den 
23 september 2018 börjar ett 
nytt EU-direktiv gälla som 
svensk lag. Från det datumet 
har kommuner och lands-
ting ett år på sig att anpassa 
sina webbplatser så att infor-
mationen blir mer tillgänglig, 
inte minst för personer med 
funktionsnedsättning.   

– Det offentliga Sverige har 
hittills inte gjort särskilt stora 
insatser. Om tillgängligheten 
på nätet fungerar eller inte be-
ror oftast på om det finns en 
eldsjäl eller inte. För att lyckas  
måste frågan prioriteras av 
ledningen och få en tydlig 
plats i organisationen, säger 
Mia Ahlgren på Handikapp-
förbunden.

För personer med funktions-
hinder kan tillgänglighet 
handla om att webb sidan 
måste vara överskådlig och 
inte för plottrig. Många kom-
muner börjar publicera 
video filmer på nätet och då är 
det viktigt att de är textade.

– Följ de riktlinjer som 
finns och testa webbsidan på 

personer med kognitiva pro-
blem, manar Mia Ahlgren.

Kraven på kommunernas 
webbplatser ökar också ge-
nom en skärpning i lagen om 
offentlig upphandling (LOU). 
Från årsskiftet står ”När det 
som anskaffas ska användas 
av fysiska personer ska de tek-
niska specifikationerna be-
stämmas med beaktande av 
samtliga användares behov, 
däribland tillgängligheten för 
personer med funktionsned-
sättningar.”

När konsultföretaget Funka 
nyligen gjorde en stickprovs-
undersökning på 15 kommu-
nala webbplatser var det bara 
en kommun som klarade alla 
företags tester av tillgänglig-
heten. Majoriteten klarade 
inte ens hälften.

– Mindre kommuner tycks 
ha svårast att uppfylla kra-
ven, säger Funkas vd Susan-
na Laurin.

Lerums kommun har i  flera år 
prioriterat tillgänglig heten på 
kommunens webb. 

– Vi har valt att inte gå på 

det snyggaste, flashigaste och 
mest moderna. Det behöver 
fungera för så många som 
möjligt, säger Monica For-
sell, kommunikationsstrateg.  

Hon understryker att tan-
kar om tillgänglighet måste 
finnas med på ett tidigt sta-
dium i arbetet med webben. 

– Anlitar du tekniska kon-
sulter måste den som bygger 
sidan vara införstådd med 
hur du som beställare tänker. 

Likaså kan webbredaktö-
ren behöva ta lite extra tid 
på sig för att till exempel förse 
en bild med en beskrivande 
text så att en synskadad per-
son kan få veta vad den före-
ställer via ett uppläsnings-
verktyg. Även länkar kan be-
höva vara mer utförliga för att 
fungera.
Är det dyrt att anpassa 
webben så att den blir mer 
tillgänglig för personer med 
funktionshinder?

– Nej, det kanske kostar en 
aning mer tid, men jag anser 
att det blir en ickefråga med 
tanke på vårt uppdrag att 
vara tillgängliga för alla invå-

nare. Det viktiga är att ha det 
här tankesättet med sig.

Monica Forsell tror att den 
tidsram som följer av direkti-
vet om ökad tillgänglighet är 
fullt möjlig att följa, oavsett 
hur långt eller kort en kom-
mun hunnit i dag.

– Det här är ju inte en 
okänd fråga. Direktivet dis-
kuterades redan i början av 
2000-talet, säger hon.

Även om lagen börjar gälla i 
september 2018 har kommu-
nerna ytterligare ett år på sig 
att fixa till bristerna och göra 
de förändringar som behövs 
för att uppfylla de nya kraven. 
Även mobila applikationer 
omfattas av direktivet, men 
de behöver inte upp fylla kra-
ven om ökad tillgänglighet 
förrän den 23 juni 2021.

– Vänta inte till den dag 
 lagen är ett faktum, då kom-
mer det att bli mer jobb, sä-
ger Jörgen Ahlström, ämnes-
sakkunnig på finansdepar-
tementet, som förbereder 
implementeringen av EU-     
direktivet i svensk lag.

Hur kontrollen av att la-
gen följs ska gå till är ännu en      
öppen fråga. Det gäller även 
vilken nationell instans som 
ska utöva tillsynen.

Myndig heten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) 
är ett alternativ, Diskrimine-
ringsombudsmannen (DO) 
ett annat.
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SOCIALTJÄNST

E-tjänst förenklar 
försörjningsstöd 

 Alla som tar emot för-
sörjningsstöd i Lund kan 
från den 1 mars använda 
en ny e-tjänst. Den levere-
rar information om stödet 
direkt i datorn, läsplattan 
eller mobiltelefonen.

E-tjänsten är ett led i ar-
betet med att förenkla och 
öka tillgängligheten för 
brukarna och minska ar-
betsbördan för socialtjäns-
tens personal.

– Vi ökar vår tillgänglig-
het för brukarna i och med 
att de inte behöver söka be-
sked genom sin handlägga-
re via telefon, säger Annika  
Pettersson, socialdirektör 
i Lund.

Den nya tjänsten under-
lättar även för kommunens 
socialsekreterare. Genom 
att antalet telefonsam-
tal minskar får de mer tid 
över för andra frågor från 
brukarna. 

Förhoppningen är att 
e-tjänsten även ska bidra 
till en bättre arbetsmiljö.  
För att kunna använda den 
krävs inloggning via bank-
id.

Det är dock inte möj-
ligt att ansöka om försörj-
ningsstöd via tjänsten, 
utan servicen handlar om 
information för personer 
som  redan lämnat in en 
ansökan.

Nyheter till apparaten

Myndigheter 
varnar via app 

 Skogsbränder, översvämningar och 
trafikstockningar. Via sin sajt krisinfor-
mation.se lanserar Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) en 
ny app som samlar en rad myndigheters 
varningar. I appen finns även checklistor 
för hur man kan förbereda sig för 
allvarliga händelser. 

Rätt medicin 
till rätt patient

 Större träffsäkerhet med 
läkemedel är ett av målen 
för E-hälsomyndighetens 
nya version av det digitala 
verktyget Min förskrivning. 
Förändringarna bygger på 
synpunkter från de refe-
rensgrupper av förskrivare 
som myndigheten sam-
arbetar med. I det digitala 
verktyget finns bland 
annat Socialstyrelsens 
lista över olämpliga läke-
medel till äldre personer. 
Många äldre får läkemedel 
som inte passar dem. 

500
… lärare från gymnasieskolorna på småländska 
höglandet samlades nyligen i Njudungsgymnasiet 
i Vetlanda för att lära sig mer om digitala verktyg och 
läromedel. Under en dag deltog pedagogerna i ett 
trettiotal workshops för att bland annat lära sig hur 
man använder Wikipedia och Google i undervisningen.

Hitta god man 
på ny webb

 Med hjälp av nya webb-
platsen mininsats.se vill 
Socialstyrelsen göra det 
lättare för kommunerna 
att rekrytera privatperso-
ner till uppdrag som till 
exempel god man, kon-
taktperson eller jourhem. 
På sajten går det att läsa 
om vad de olika uppdragen 
innebär och vad som krävs 
för att klara av dem. Under 
våren kommer Socialsty-
relsen även att sprida 
filmer i sociala medier för 
att berätta om uppdragen. 

”Vi har valt att inte gå på 
det snyggaste, flashigaste 
och mest moderna. 
Det behöver fungera för 
så många som möjligt.”
Monica Forsell, kommunikations - 
strateg i Lerum
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Information direkt 
till läsplattan.

Ett nytt EU-direktiv 
ställer krav på webb-
sidors tillgänglighet.
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