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§15

Svar på remiss av departementspromemorian Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektiv (Ds 2017:60) (KS 17/373)

Beslut
Meddela att inga synpunkter lämnas på remiss av departementspromemorian Genomförande 
av webbtillgänglighetsdirektiv. Ånge kommuns leverantör av tekniska lösningar och verktyg 
för offentlig webb, www.ange.se, uppfyller redan idag de krav som ställs vad gäller riktlinjen 
för WCAG 2.0, vilket gör att vi känner oss trygga inför kommande lagstiftning.

Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. 
minimiharmoniseringsdirektiv och i promemorian föreslås även vissa bestämmelser som går 
utöver direktivets minimikrav.

Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service. Med digital offentlig service avses tjänster eller information som en 
offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning.

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av 
dessa aktörer.

Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, via en 
teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med 
tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Därutöver ska även 
digital service, som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk lösning som står under 
tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. Det sist nämnda kravet 
omfattar bl.a. den digitala service som offentliga aktörer tillhandahåller via sociala medier. I 
promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka krav på tillgänglighet i form av tekniska standarder som ska 
gälla.

En tillsynsmyndighet ska ansvara för de uppgifter i form av utbildning och information, 
övervakning, rapportering samt uppföljning som webbtillgänglighetsdirektivet föreskriver. 
Myndigheten ska även kunna utfärda förelägganden om rättelse när en offentlig aktör inte 
uppfyller den föreslagna lagens krav, som får förenas med vite.

Kommunikatör Marie Öberg föreslår kommunstyrelsen att inga synpunkter lämnas på remiss 
av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektiv.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018, § 19 att föreslå 
kommunstyrelsen meddela att inga synpunkter lämnas på remiss av 
departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektiv. Ånge kommuns 
leverantör av tekniska lösningar och verktyg för offentlig webb, www.ange.se, uppfyller 
redan idag de krav som ställs vad gäller riktlinjen för WCAG 2.0, vilket gör att vi känner oss 
trygga inför kommande lagstiftning.

Expedieras till 
Finansdepartementet

Beslutsunderlag
 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet - Författningsförslag
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