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Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över
g enomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds
2017:60)

Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar följande synpunkter

Synpunkter
Avsnitt 8.3 Vilka aktörer omfattas av webbtillgänglighetsdirektivets
tillämpningsområde?
Med hänsyn till de definitioner som görs av offentliga aktörer uppfattar Myndigheten för
yrkeshögskolan (MYH) att privata utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt

lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och

förordningen (2013:871) om stöd för konst - och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar

inte omfattas av den nya lagen.

Dessa är privata aktörer som bedriver utbildningsverksamhet som kan vara helt ell er
delvis offentligt finansierad på motsvarande sätt som enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, samt
enskilda huvudmän inom skolväsendet.

Är det ett medvetet val att privata utbild ningsanordnare av yrkeshögskoleutbildning samt
konst - och kulturutbildning och vissa andra utbildningar inte ska omfattas av den nya
lagen? MYH anser att det i så fall bör tydliggöras för att undvika osäkerhet.

MYH vill också påpeka att undantag för de pri vata utbildningsanordnarna inom
yrkeshögskolan innebär att kraven på tillgänglighet till digital service då kommer att skilja
sig åt mellan olika utbildningsanordnare inom samma utbildningsform. Det kan i sin tur
innebära att tillgången till tillgänglig di gital service för personer med funktionsnedsättning
kommer att variera beroende på vilken typ av aktör som anordnar en
yrkeshögskole utbildning.

Avsnitt 9 Ikraftträdande mm 10.10 Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna
för offentliga aktörer
Då många faktorer för att beräkna resurs - och tidsåtgång för att införa de nya kraven, i
nuläget antingen är okända eller osäkra (tex vilka konkreta krav som kommer att ställas,
hur mycket teknisk utveckling och redaktionellt arbete som kommer att krävas) är det
sv årt att veta vilka personella och ekonomiska resurser som kommer att behövas. Med
tanke på att kostnaderna ska täckas inom den ordinarie verksamheten är det viktigt att
kraven på standarder mm meddelas i föreskrifter så snart som möjligt så att de aktörer
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som omfattas av lagens tillämpningsområde kan påbörja konkret planering och fördelning 
av resurser. 

För aktörer med begränsade resurser och som har flera olika webbplatser och mobila 
applikationer kan det bli en stor utmaning att uppfylla kraven på tillgänglighet till de datum 
som bestämmelserna börjar gälla. Framför allt om det handlar om komplexa webbplatser 
som ligger på en lägre tillgänglighetsnivå.  
 
Avsnitt 10.5.4 Krav på redaktörer, designer och utvecklare  
MYH delar uppfattningen att kompetensen för anställda och konsulter hos de aktörer som 
omfattas av den nya lagen behöver utvecklas. Vi vill dock framhålla att mindre aktörer 
kan ha lika stort behov av att kompetensutveckla och/eller rekrytera personal för att klara 
sina löpande behov inom digital publicering i samband med att kraven införs, eftersom 
det är antalet digitala tjänster och deras komplexitet som avgör behovet av resurser, inte 
aktörens storlek. För en mindre organisation kan det även bli mer kännbart att avsätta de 
resurser som behövs. 
 
Avsnitt 10.7.1 Webbplatser 
Då den tekniska utvecklingen för att uppdatera en webbplats från nivå A till AA enligt 
konsekvensanalysen beräknas kosta mellan 90 000 och 358 333 kronor kan det innebära 
betydande kostnader för aktörer som har flera olika webbplatser som ligger på en 
tillgänglighetsnivå motsvarande nivå A eller lägre. Förutom kostnaden för den tekniska 
utvecklingen tillkommer dessutom internt utvecklingsarbete, upphandlingar, genomgång 
och uppdatering av redaktionellt innehåll, framtagande av nya rutiner, 
kompetensutveckling mm.  

I promemorian står att större offentliga aktörer har framfört att det utöver befintliga 
resurser kommer att krävas ytterligare en heltidsanställd för att hantera införandet av de 
nya kraven. MYH vill påpeka att det är antalet webbplatser, deras komplexitet och 
nuvarande tillgänglighetsnivå som avgör behovet av personella och ekonomiska resurser, 
snarare än aktörens storlek. 

 

Beslut om detta remissvar/yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av 
Jenny Sörby. I den slutliga handläggningen har Johnny Henriksson, Christer Bergqvist 
och Carina Larsson deltagit.  

 
 
 
Thomas Persson 
Generaldirektör Jenny Sörby 
 Kommunikationschef 
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