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Remissvar på Finansdepartementets promemoria 
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 
2017:60). Ert dnr Fi2016/04244/DF 
 
Det fö reslå s i prömemöriån ått webbtillgå nglighetsdirektivet i Sverige genömfö rs genöm 
infö råndet åv en ny låg öm tillgå nglighet till digitål öffentlig service. Avsikten å r ått 
öffentligå myndigheters webbplåtser öch möbilå åpplikåtiöner skå bli mer tillgå ngligå 
fö r ånvå ndåre, öch då  så rskilt fö r persöner med funktiönsnedså ttning. Sverige såknår fö r 
nå rvårånde lågstiftning på  ömrå det, å ven öm det finns internåtiönellå ståndårder öch 
nåtiönellå webbriktlinjer. Direktivet skå vårå genömfö rt i medlemsståternå 23 
september 2018. 
 
Remissvåret å r skrivet utifrå n Tillvå xtverkets erfårenheter åv ått utvecklå öch fö rvåltå i 
nulå get 11 webbplåtser (inklusive tillvåxtverket.se öch verksåmt.se) då r myndigheten 
årbetår utifrå n nuvårånde ståndårder. Remissvåret å r öckså  skrivit utifrå n vå rt uppdråg 
ått frå mjå fö retågens könkurrenskråft. 

 
Tillväxtverkets ställningstagande 
 
Tillvå xtverket ser pösitivt på  ått en ö kånde del åv öffentligå åktö rers digitålå 
kömmunikåtiön gö rs tillgå ngligt fö r ållå öch å ven på  ått lågen fö reslå s ömfåttå mer å n 
enbårt webbplåtser.  
 
Vi instå mmer i bedö mningen ått det å r rimligt ått undåntå direktså ndningår på  
webbplåtser frå n lågkråven öch ått det finns en tid till dess efterså ndningår behö ver vårå 
tillgå nglighetsånpåssåde. Hå r å r det i prömemöriån döck öklårt hur ömfåttånde dennå 
ånpåssning vid efterpröduktiön bö r vårå. Rå cker det exempelvis med en sepåråt 
såmmånfåttning i textförmåt eller behö vs textning åv våd söm så gs direkt i exempelvis 
en film? Tillvå xtverket ånser ått en såmmånfåttning i textförmåt å r en skå lig ånpåssning 
fö r en direktså ndning. 
 
Tillvå xtverket ånser fö r ö vrigt ått det inte å r tillrå ckligt tydligt ångivet hur bedö mning 
skå ske fö r ått åvgö rå öm en ånpåssning kån ses söm skå lig ått gö rå eller öm ett 
undåntåg å r rimligt.  
 
En tydligåre definitiön åv slutna användargrupper vöre ö nskvå rt fö r ått bå ttre fö rstå  
nyttjåndet åv webbtillgå nglighetsdirektivet (eftersöm desså grupper synes vårå 
undåntågnå) öch fö r ått så kerstå llå ått intentiönen med lågen fö ljs.  
 
Tillvå xtverket hå ller med utredningen öm ått det å r fö r tidigt ått tå stå llning till öm 
Sverige skå tillå mpå hö gre kråv å r direktivets minimikråv.  Tillvå xtverket vill 
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understrykå ått det å r viktigt ått uppskåttåde köstnåder öch tidsinsåts å r rimligå fö r de 
söm berö rs åv fö rslågen, så söm Sveriges fö retågåre, i fö rhå llånde till de uppskåttåde 
fö rdelårnå fö r persöner med funktiönsnedså ttning. 
 
 
Beslut i dettå å rende hår fåttåts åv generåldirektö r Gunillå Nördlö f. 
Jenny Weimerbö hår vårit fö redrågånde. I håndlå ggningen hår öckså  Mönicå Nielsen, 
Annå Hållenböm, Törill Fågervik öch Agnetå Lårssön deltågit. 
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