
 
 
 
 
 

 
 

 
2016-03-10 

 
Till  
Statsrådet Mehmet Kaplan 
Näringsdepartementet 
Karin Svensson Smith 
Ordförande i Trafikutskottet 
 
Kopia till: 
Statsrådet Morgan Johansson 
Statsrådet Alice Bah Kuhnke 
Statsrådet Åsa Regnér 
Statsrådet Ardalan Shekarabi 

Angående 

EU:s förslag till direktiv om tillgängliga 
offentliga webbplatser  
 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Handikappförbunden är 
aktiva medlemmar i European Disability Forum, EDF. 
 
Handikappförbunden vidarebefordrar ett öppet brev1 från 20 
europeiska organisationer med uppmaningen att säkerställa att 80 
miljoner européer och 150 miljoner äldre personer har tillgång till 
offentligt finansierat digitalt innehåll.  
 
Vi hoppas att Sverige ändrar sin position och offentligt stöder 
parlamentets linje att ta bort undantag i EU:s förslag till direktiv om 
tillgängliga offentliga webbplatser som nu är under slutförhandling.  

Rådet driver undantag för till exempel dokument, filmer och intranät 
samt Public Service. Det kan handla om till exempel formulär för att 
söka studier på högskola, intranät i offentlig tjänst, tillgång till läxa 
på digital lärplattform (även friskola), protokoll från 
kommunfullmäktige, ansökan om föräldraledighet, samt att ta del av 
mer fakta på webben som SVT:s Aktuellt hänvisar till (även i 
nödsituation) eller en film utan text om nya regler för arbetsmiljö.  

                                                 
1 Brev från 20 europeiska organisationer om webbdirektivet 
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/OpenLetterWebDirective_Final.
pdf  
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Den svenska regeringens förhandlare på Näringsdepartementet har 
förklarat för oss att regeringen inte kan göra något åt undantagen på 
grund av ”problem i yttrandefrihetsgrundlagen”, samt att de anser 
att EU går över sina befogenheter eftersom det rör e-förvaltning. 

Den rättsliga grunden i direktivförslaget handlar om att undanröja 
hinder för konkurrens på den gemensamma marknaden. Svenska 
småföretag angav tidigt i processen att tydliga regler utan snåriga 
undantag underlättar konkurrens i Europa. Det nu gällande 
internationella regelverket för tillgänglig webb är väl etablerat. 

FN har kritiserat Sverige för brister när det gäller tillgänglig offentlig 
kommunikation samt brister i att ställa krav på tillgänglighet i 
upphandling2. FN slår fast att tillgänglighet till IKT och medier är en 
förutsättning för yttrandefrihet för personer med 
funktionsnedsättning. EU har kritiserat Sverige, kopplat till 
direktivet för Audiovisuella medietjänster3, och 
Mediegrundlagskommittén4 utreder en fråga om tillgänglighet. För 
oss är det omöjligt att förklara för europeiska organisationer att YGL 
är ett ”problem” när tillgänglighet inte handlar om krav på 
redaktionellt innehåll utan om formen. Vi efterfrågar politiskt ansvar  
för att säkerställa tillgänglighet till offentligt finansierat digitalt 
innehåll för alla i Europa. 

Det borde vara lätt för Sverige att som ett av EU:s rikaste länder med 
hög ambition som rör digitalisering och mänskliga rättigheter att ta 
offentlig ställning för att stärka rätten till offentliga tjänster och 
kommunikation. Ministrar från andra EU-länder har gjort det. 
Eftersom frågor om offentlig anställning, YGL och Public Service rör 
flera departement har vi kopierat in flera statsråd. Vi ser fram emot 
regeringens stöd för tillgänglighet i Europa. 

 
Vänliga hälsningar  

 
Stig Nyman  
Ordförande  
Handikappförbunden   

                                                 
2 http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/761/crpd-kommitt-ns-
slutsatser-och-rekommendationer-till-sverige-1-a-rapporten-april-2014-sv  
3 Koppling till fler EU-direktiv finns i synpunkter på krav på tillgänglighet till TV 
http://www.hso.se/Global/Skrivelser/2016/SynpunkterTVtillg%c3%a4nglighet_
FEB2016.pdf  
4 http://www.sou.gov.se/mediegrundlagskommitten/  
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