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Yttrande om EU kommissionens förslag 
till direktiv om tillgänglighet till offentliga 
myndigheters webbplatser COM(2012)721 
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Handikappförbunden ser förslaget som ett oerhört viktigt steg i ett 
större sammanhang. Webben är en global angelägenhet som berör 
människor i vardagen. Digital kommunikation är en fråga om 
demokrati och mänskliga rättigheter, men handlar även om 
förutsättningar att till exempel gå i skolan, studera, få ett arbete, 
deklarera och välja leverantör av hemtjänst. Handikappförbunden 
uppmanar den svenska regeringen att stödja och förbättra förslaget för 
att nå målen i den svenska digitala agendan. Europas befolkning tjänar 
på tillgängligare webbplatser. En högre svensk politisk ambition kan 
leda till tillväxt för svenska företag. 

Handikappförbunden har sedan 2003 arbetat med e-tillgänglighet genom 
den europeiska funktionshindersorganisationen European Disability 
Forum EDF. Vi deltar aktivt i mandat 376 om krav på tillgänglighet i 
upphandling av informations- och kommunikationsteknik, IKT, sedan 
starten. Vi är signatärer av den svenska digitala agendanI. 

Alla digital kommunikation som finansieras med offentliga medel ska 
vara tillgänglig. Direktivförslaget behöver förstärkas men kan ses som ett 
steg i rätt riktning. I EDFs rapport om ime marknaden finns mer underlag 
och citat från svenska marknadsaktörer. I detaljerna kring kommissionens 
direktivförslag hänvisar vi till EDF:s ställningstagande om förslaget från 
mars 2013, som vi även bifogar som bilaga till vårt remissvar.2 Vi vill dock 
förstärka remissvaret med några argument ur ett svenskt perspektiv. 

1 Handikappförbundens inspel till digitala agendan http://hso.se/press/Senaste
nvtt/Funktionshindersperspektivet-behovs-i-Sveriges-digitala-agenda/ 
2 Båda rapporterna är viktiga att läsa i sin helhet 
http:/ / www.edf-feph.org/Page Generale.asp?DocID=281?O 
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Sverige har haft riktlinjer, förordningen 2001:525 sedan mer än 10 år men 
inga obligatoriska kravatt följa internationella riktlinjer. Direktivet i 
kombination med oberoende uppföljning och stöd kan bidra till 
innovation och samarbete med en växande marknad för fler svenska 
företag. När det gäller området kognitiv tillgänglighet ligger flera av 
Handikappförbundens medlemsförbund långt framme med att påverka 
utvecklingen i samarbete med forskning och näringsliv. Internationellt 
ökar efterfrågan på kognitiv digital tillgänglighet i takt med höjd 
medelålder i hela världen. Digital tillgänglighet och användbarhet i 
skolor, utbildning, på arbetsplatser och i offentlig sektor leder till att fler 
kan studera, arbeta och kommunicera på lika villkor. 

Tillgänglighet till webb är ytterst en fråga om demokrati och 
yttrandefrihet. Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning har lett till ökat internationellt tryck på lagstiftning 
som rör tillgänglighet3 I funktionshindersrörelsens alternativrapport4 om 
konventionen, som ska behandlas av FN nästa år, finns 
rekommendationer som krav på lagstiftning. 

Vissa ställer kostnader mot mänskliga rättigheter. När det rör 
tillgänglighet till webben finns förutsättningar att på sikt till och med 
minska kostnaderna. Webben utvecklas snabbt och kräver att 
myndigheterna bygger om och bygger nytt med relativt kort intervall. 
Med krav på tillgänglighet kommer offentliga sektorn kunna planera in 
förbättringarna i samband med" renovering". Med direktivet kommer 
beställarkompetensen att öka liksom konkurrensen bland leverantörer 
vilket på sikt leder till minskade kostnader. 

EU:s förslag har förberetts i många år. Medlemsstaterna beslutade för över 
10 år sedan att göra sina webbplatser tillgängliga, men har inte lyckats 
förverkliga målen. Ett direktiv är ett nödvändigt steg på vägen för att 
Sverige ska leva upp till konventionen och målen i den digitala agendan 
med användare, oavsett funktionsförmåga, i centrum. 

Handikappförbunden 

3 Se till exempel G3ICT (FN-initiativ) konstaterar att Sverige saknas obligatoriska krav 

http://g3ict.com/ resource center I G3ict Publications 
4 Alternativrapporten t ex art. 9 och 21 

http://hso.se/Material/ Projektet-Manskliga-rattigheter I 
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Bilaga 1 
Fördjupning om behovet av oberoende övervakning 
Kommissionens förslag har förberetts grundligt under många år inom ED. 
T flera undersökningar har Sverige visat på dåliga resultat. Därmed finns 
en förbättringspotential för att nå målen i digitala agendan. För att målet 
bli bäst i världen ska kunna följas upp behövs en oberoende granskning. 

European Disability Forum föreslår, förutom att vidga omfattningen, en så 
kallad" enforcement mechanism" som kommer att diskuteras vidare 
under behandlingen i parlamentet och rådet. Handikappförbunden vill 
förklara behovet av oberoende granskning och hoppas att regeringen ska 
se fördelarna och stödja en förstärkning på området. 

ED har upphandlat flera uppföljningar av hur medlemsländer lever upp 
till de gemensamma policybesluten om tillgänglighet till IT, inklusive 
webbplatser. Resultaten visar olika resultat beroende vilken metod som 
har använts för att mäta resultat. Handikappförbunden vill betona 
behovet av oberoende uppföljning av direktivet. 

En mekanism för att övervaka kan leda till samarbete och ömsesidigt 
lärande på ett effektivt sätt på ett område där det faktiskt finns 
internationella riktlinjer och en oberoende process för att utveckla dem 
inom world wide web consortium, web accessibility initiativ e w3c/wai. 
Om varje land jobbar på olika sätt och sedan möter ED som gör 
jämförande analyser tar det kraft och tid för alla. Frågor som hur kommer 
medborgarna till tals? Hur ökar man den fria digitala rörligheten och 
marknaden är gemensamma för EU:s medlemsstater. 

Ett problem som framkommit i våra europeiska kontakter är bristen på 
beställarkompetensen inom offentliga sektorn. Det saknas kunskap för att 
kunna följa upp det som beställs. T Sverige har Handisam uppdraget att ta 
fram förslag till indikatorer för att följa upp e-tillgänglighet. 
Handikappförbunden har inte sett Handisams förslag till indikatorer, men 
förstått att det bygger till stor del på självskattning och en panel som till 
stor del är TT -baserad. Det gör att människor som inte är digitalt delaktiga 
av olika anledningar inte kommer till tals. Det är viktigt och bra med ett 
självutvärderande verktyg så att offentliga sektorn kan följa upp 
beställarrollen och utförare värdera sitt eget arbete. Men för att 
marknaden ska fungera och vara till nytta för användare behövs 
kompletterande oberoende granskning. 

Handikappförbunden har varit aktivt engagerade i andra direktiv inom IT 
- direktivet för audiovisuella medietjänster " A VMS" samt 
"telekompaketet". Vi har sett hur kommissionens arbete leder till positiva 
resultat inom området tillgängliga medier. Utvecklingen som följt i 
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samband med att tillgänglighet blev en del av A VMS har satt igång 
processer och samarbeten runt om i Europa. 

Erfarenheter från A VMS har betydelse för förslaget om tillgängliga 
publika webbplatser. Många svenska intressenter har i årtionden oroat sig 
för en detalj i de internationella riktlinjerna, nämligen den som handlar 
om att erbjuda textalternativ tillvideo. I samband med vägledningarna för 
24-timmarswebben som togs fram av Statskontoret respektive Verva så 
hoppade man över det som handlade om "multimedia". Det ansågs för 
svårt. Under tiden har andra länder valt att satsa på kombination av piska 
och morot, till exempel Communication Act i Storbritannien 2003. 2010 
antog USA 21st century Communication and Video Accessibility Act 
vilket har satt ordentlig fart på utvecklingen för att texta innehåll på video. 
Sveriges passivitet har ökat rädslan för vad textning kostar och en satsning 
på digital språklig infrastruktur har inte prioriterats. En högre politisk 
ambition behövs för att bli bäst i världen. 

Ideer för inför implementering och uppföljning 
I det internationella arbetet ser vi att lagstiftning leder till bredare 
samarbeten (multi stakeholder). Olika perspektiv behövs för en samlad 
bild och framgångsrika resultat som gynnar såväl medborgare, som 
beställare och utförare samt den politiska nivån. 
Funktionshindersorganisationer har en självklar roll inom EU, som 
förstärkts genom konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, med artikel 4.3. Vårt perspektiv behövs, men vi 
behöver också rätt förutsättningar att medverka i standardisering, 
innovationer med mera. 

Handikappförbunden vill fortsätta att bidra till utvecklingen i Sverige. Vi 
har lämnat ideer till Digitaliseringskommissionen, och vill bidra när det 
gäller arbetet med indikatorer för e-tillgänglighet. Vi tror att det behövs 
tydligare incitament till forskning och utbildning av studenter på 
gymnasier och högskolor. En indikator skulle kunna vara att mäta hur 
många lärosäten som har tillgänglighet och användbarhet för personer 
med funktionsnedsättning integrerat i program och kursutbud. En annan 
skulle kunna vara att mäta kostnadsutvecklingen på marknaden. Bättre 
indikatorer som mäter ur ett användarperspektiv behöver utvecklas i 
samverkan med organisationer som företräder användarna. 
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