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Arbetsgivarverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerad promemoria.

Arbetsgivarverket ställer sig positivt till förslaget om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet
avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

Arbetsgivarverket vill fi-amhålla vikten av att de föreskrifter som regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer utfärdar är tydliga och enkla att tillämpa.
Det gäller i första hand föreskrifter om tillgänglighetskrav och om utfommingen
av och innehållet i tillgänglighetsutlåtanden.

8.7 Vilka krav på tillgänglighet ska gälla
Tillgänglighetskrav för digital service som tillhandahålls via en teknisk lösning
som kontrolleras av tredje part
Offentliga aktörer som tillhandahåller digital service via en teknisk lösning som
står under tredje parts kontroll ska "så långt det är möjligt" följa
tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelats. Det är önskvärt att den

fonnuleringen preciseras i det fortsatta lagstiftningsarbetet i syfte att skapa större
förutsebarhet gällande hur långt de offentliga aktörernas ansvar sträcker sig.

8.9.2 Rätten att begära tillhandahållande av digital service som uteslutits...
Gränsdragning mellan 2 kap TF och den föreslagna lagen
Arbetsgivarverket anser att förslaget har utformats väl utifi-ån situationen att en
offentlig aktör omfattas av både den föreslagna lagen och av bestämmelserna om
utlämnande av allmän handling. Med den ordning som föreslås torde risken för att
en myndighet skulle missa att hantera en begäran av endera slaget, eller att
hanteringen sker enligt fel bestämmelser, vara liten.
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10.11 Konsekvenser för tillsynsmyndigheten
Verket vill framhålla vikten av att den framtida tillsynsmyndigheten tilldelas

tillräckliga medel för att kunna utföra sitt uppdrag att ansvara för utbildning och
information, övervakning, rapportering samt uppföljning.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Karl Pfeifer. I den

slutliga h dläggningen deltog enhetschef Lars Andrén, vikarierande verksjurist
lin H "m oc ådgivare Caroline Wieslander Blucher, föredragande.
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