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Famnas remissvar (Ds 2017:60) Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet 

Sammanfattning av förslaget   

I promemorian lämnas förslag på genomförande av det europeiska 

webbtillgänglighetsdirektivet. Det föreslås att direktivet genomförs genom 

införandet av en särskild lag om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Famnas ståndpunkt 

Famna1 är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg med drygt sjuttio 

medlemsorganisationer som verkar inom hälso- och sjukvården samt social 

omsorg.2 Vi företräder stiftelser, ideella föreningar och företag utan vinstsyfte som 

erbjuder kvalificerad vård och individuell omsorg för medborgare.   

Famna är positiv till de ambitioner och intentioner som kommer till uttryck i 

webbtillgänglighetsdirektivet. Våra medlemmar har ambitionen att fortlöpande 

utveckla verksamheten kring frågor som rör tillgänglighet. Många av dem är goda 

företrädare med specialkunskaper inom området genom den professionella 

inriktningen på personer med funktionsnedsättningar, rehabiliteringsbehov eller ren 

sjukvård. 

De krav som ställs i webbtillgänglighetsdirektivet tar i första hand sikte på 

kommuner, landsting och myndigheter, men kan i förlängningen påverkar också 

idéburna aktörer.  Kraven och den hastighet med vilken de kan implementeras 

                                                 

1 Famna- riksorganisation för idéburen vård och social omsorg, www.famna.org 
2 http://www.famna.org/om-oss/famnas-medlemmar/  
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måste förstås alltid ställas i förhållande till den kostnad det innebär. De flesta av 

Famnas medlemmar är små aktörer, ofta drivs verksamheterna av en ideell förening 

eller stiftelse men ekonomiska föreningar och aktiebolag förekommer också. 

Gemensamt för dem alla är att de drivs utan vinstsyfte. Eventuella överskott 

investeras i verksamheterna. Ett annat typiskt drag är att offentlig finansiering av 

välfärdstjänsterna är avgörande för de allra flesta, men att inga garantier eller 

långsiktiga kontrakt finns att få. Ofta täcker inte avtalade ersättningar 

utvecklingskostnader för t ex webbtillgänglighetsutveckling.   

Generella undantagsbestämmelsen 

I promemorian skriver man att privat bedrivna verksamheter som inte utgör ett 

offentligt organ bedöms kunna tillämpa den generella undantagsbestämmelsen. 

Dock är det svårt att ur promemorians text kunna avgöra vilka organisationer som 

faller inom den generella undantagsbestämmelsen. Famna anser därför att det 

behövs en vägledning kring hur en aktörs storlek, art och resurser ska bedömas 

samt hur man bedömer den offentliga finansieringens storlek och varaktighet och 

vad som anses som tillräcklig lång tid för anpassning av den digitala servicen.  

Tillgänglighetsutlåtande 

Vidare skriver man att även om en verksamhet omfattas av den generella 

undantagsbestämmelsen innebär det enligt förslaget fortfarande en skyldighet att 

tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande. Några riktlinjer för ett sådant  

tillgänglighetsutlåtandes utformning, vilka krav som gäller för meddelandefunktion 

samt vid bedömning av skälig anpassning finns dock inte, vilket vi efterlyser.  

 

På Famnas vägnar, 

 

Ulrika Stuart Hamilton 

Generalsekreterare 

 

 


