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E-hälsomyndigheten har tagit del av promemorian Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet. E-hälsomyndigheten tillstyrker förslagen i väsentliga 
delar och lämnar följande kommentarer. 

 

 

Sammanfattning av E-hälsomyndighetens ställningstagande 

E-hälsomyndigheten tillstyrker förslaget till genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet) i 
väsentliga delar. E-hälsomyndigheten anser att den föreslagna lagen kan bidra till att 
motverka ojämlikhet när det gäller digital tillgänglighet för personer med varierande 
funktion. I stort anser E-hälsomyndigheten att den nya lagen kommer att bidra till att 
fler personer inkluderas i det digitala samhället.   
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Avsnitt 8.5.1 Vilken digital service ska lagen omfatta?  

Enligt den föreslagna lydelsen av 6 § avses med teknisk lösning de tekniska 
lösningar som regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, beslutar 
ska omfattas av lagens tillämpningsområde.  

I avsnittet Överväganden och förslag föreslås sedan en begränsning i form av att 
föreskrifterna endast ska få avse sådana tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i 
webbtillgänglighetsdirektivet (avsnitt 8.5.1). 

E-hälsomyndigheten anser att föreskrifterna bör kunna avse även andra tekniska 
lösningar än de som anges i artikel 1.1 i webbtillgänglighetsdirektivet.  Den nya 
teknikneutrala regleringen bör även, i tillämpliga delar, kunna omfatta applikationer 
på stationära datorer för allmänheten hos offentlig aktör (allmänhetens terminal, 
besöksregistrering med mera) för att kunna tillgodose behovet av tillgänglighet för 
personer med varierande funktion. 

Om en begränsning trots det ska gälla bör detta, av tydlighetsskäl, framgå av 6 § 
eller i vart fall uttryckligen anges i författningskommentaren till den bestämmelsen 
där begränsningen nu bara framgår indirekt i form av en hänvisning till avsnitt 8.5.1. 

Avsnitt 8.6.4 Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram 

av den offentliga aktören eller står under dess kontroll 

E-hälsomyndigheten föreslår att det framöver utreds om lagens tillämpningsområde 
bör utökas till att även omfatta privata aktörer utan offentlig finansiering, och som 
inte heller står under kontroll av staten, som tillhandahåller digital service som till 
någon del utgörs av källangiven data men som tillhandahålls av en offentlig aktör via 
en teknisk lösning. Det vill säga att om en privat aktör använder data från en 
offentlig aktör i sin digitala service skulle även denna digitala service omfattas av 
kraven på tillgänglighet. Syftet med det är att data från en offentlig aktör bör vara 
tillgänglig för alla användare, oavsett vem som tillhandahåller datan. Ett exempel 
kan vara en mobil applikation från en privat aktör som använder data som 
tillhandahålls av en myndighet. Denna applikation skulle, om tillämpningsområdet 
utökas, omfattas av tillgänglighetskraven. 
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Övriga kommentarer 

E-hälsomyndigheten vill lyfta fram att regeringen och myndigheten som regeringen 
utser redan i denna fas bör förbereda för detta arbete på grund av den korta 
tidsfristen att anpassa alla tjänster enligt direktivet. Då direktivet är ett så kallat 
minimiharmoniseringsdirektiv bör myndigheten även fortsatt utreda vilka 
bestämmelser som ska gå utöver direktivets minimikrav samt utveckla en plan för 
direktivets genomförande. Då de föreslagna förändringarna kommer att påverka de 
flesta digitala tjänster bör arbetet bedrivas i nära samråd med berörda aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Janna Valik. I den slutliga 
handläggningen har förvaltningsledare Håkan Demander, jurist Charlotte Gilén, 
farmaceutisk utredare Ing-Mari Johansson och avdelningschef Erika Burlin Hellman 
deltagit. Digitala strategen Omid Mavadati har varit föredragande. 
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