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Finansdepartementet

Yttrande över Finansdepartementets promemoria 
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över remissen 
avseende Finansdepartementets promemoria Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60).

Sammanfattning
Stockholms läns landsting välkomnar och ställer sig i allt väsentligt positivt 
till innehållet i promemorian. Landstinget önskar dock lämna följande 
synpunkter.

Skälig anpassning 
Bland annat på sidan 15 i 12 § anges att ”En offentlig aktör är endast skyldig 
att uppfylla kraven i 10 och 11 §§ om fullgörandet av dessa krav utgör en 
skälig anpassning. 

Vid bedömningen av om en anpassning är skälig ska bl.a. den offentliga 
aktörens storlek, art och resurser, samt uppskattade kostnader och fördelar 
för den berörda aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för 
personer med funktionsnedsättning beaktas. 

För en sådan aktör som avses i 4 § andra stycket 3 och 4, och som inte utgör 
ett offentligt styrt organ enligt 5 §, ska vid bedömningen även den offentliga 
finansieringens storlek och varaktighet beaktas, samt hur lång tid aktören 
har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.”

En svårighet som Stockholms läns landsting ser är att den skrivningen, och 
även en del andra formuleringar, ger intryck av att innehålla ett mått av 
godtycke i sin bedömning av i vilken grad som anpassning ska ske. Det 
skapar en svårighet för aktören i sin bedömning av hur väl den digitala 
servicen ska anpassas till kraven.
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Under en övergångsperiod kommer de offentliga aktörerna ha ett stort 
behov av inte enbart tillsyn utan även rådgivning, för att uppnå rätt nivå av 
anpassning. Det är ett starkt önskemål att det behovet tillgodoses i 
samband med genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet.

Generella ekonomiska konsekvenser för verksamheter som 
omfattas av förslagets tillämpningsområde

I promemorian förekommer på sidan 133 en enkel kostnadsuppskattning 
för att uppdatera en webbplats från WCAG 2.0 nivå A till WCAG 2.0 nivå 
AA på en modern plattform. Stockholms läns landsting är medvetna om att 
det enbart är en kostnadsuppskattning, men vill ändå påpeka att utifrån 
erfarenhet är de reella kostnaderna sannolikt betydligt högre än de 
uppskattade i exemplet. 

För en större verksamhet, som till exempel Stockholms läns landsting, med 
uppskattningsvis över 100 webbplatser är det sammantaget ett betydande 
belopp, även om vi är medvetna om att det är ett nödvändigt arbete.
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