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Remissyttrande gällande promemorian
Genomförande av webbtillgänglighets-
direktivet (Ds 2017:60)

Kungl. biblioteket (KB) har ombetts att lämna synpunkter på
promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds
2017:60).

Inledning

Kungliga biblioteket (KB) tillstyrker stora delar av förslagen i
promemorian men har vissa synpunkter enligt nedan.

KB vill samtidigt upplysa om att biblioteksväsendet redan idag utför ett
omfattande arbete för att stötta besökare i användningen av digitala
tjänster. I en undersökning KB genomförde om digital delaktighet
framkom att 47 % av folkbiblioteken har verksamhet för äldre och ökad
digital delaktighet, 65 % av folkbiblioteken har en öppen verksamhet
för digital delaktighet utan specificerad målgmpp och 22 % har
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. En ökad grad av
tillgänglighet som är nödvändig för personer med funktionsnedsättning
kan göra tjänster bättre för alla.

Remissvarets upplägg

Remissvaret följer ordningen i de förslag som betänkandet lägger fram.
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Synpunkter

8.6.5 Vissa reproduktioner av föremål från
kulturarvssamlingar

I detta avsnitt berörs undantag från kraven på tillgänglighet för
reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar. I avsnittet förs ett
resonmang angående tillgänglighetskrav på metadata där undantag ej
föreslås gälla. I grunden är det rimligt att digitala tjänster som
presenterar reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar så långt
det är möjligt är anpassade för tillgänglighet. KB vill dock upplysa om
att det i kulturarvsområdet fortfarande finns metadata i form av
digitaliserade katalogkort som på samma sätt som andra handskrifter
kan vara förknippade med praktiska och ekonomiska hinder för
presentation i en tillgänglig version1. Dessa utgör också metadata om
kulturarvsföremål.

8.10 Tillsynsmyndigheten och dess uppgifter

KB anser att promemorian inte redogör tillräckligt tydligt för varför
ansvaret för tillsyn och främjande ska ligga hos en och samma
myndighet. En risk med att samma myndighet hanterar både tillsyn och
främjande är att främjandeinsatser i form av råd och riktlinjer riskerar
att bli vaga och skjuta detaljer i implementation till de organisationer
som behöver konkret stöd.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har Biträdande
riksbibliotekarie Lars Ilshammar (beslutande) och CIO Peter Krantz
(föredragande) deltagit.

Lats Ilshainmar

Biträdande riksbibliotekarie ö

Peter Krantz
CIO

' Se tex. https://kortkataloeer.kb.se/verser/32846/ (KB), http://katalogl974.raa.se/
(Riksantikvarieämbetet) och
htto://www2.muslib.se/DieiBeiier/DieiBeiier.php?status=current&hit=l&seqno=
4 (Musikverket)
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