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Remiss – Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i 150 

lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras närstående är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar de av DIGG förslagna föreskrifterna som syftar till att digital 

offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust, samtidigt som 

vi anser att föreskrifterna inte i tillräckligt hög grad skyddar personer med intellektuell 

funktionsnedsättning från diskriminering.  

Kognitiv tillgänglighet 

Målet om att det ska vara enkelt att komma i kontakt med offentliga Sverige måste gälla även 

personer med behov av kognitiv tillgänglighet.  

Enligt direktivet ska webbplatser uppfylla WCAG 2.1, nivå AA, som främst ger ett skydd för 

personer med synskador, hörselnedsättningar och rörelsehinder, men har lite stöd för kognitiv 

tillgänglighet. Det vore lämpligt att föreskrifterna hänvisar till ISO-standarden DIS 

21801 General guidelines on cognitive accessibility.  

Förtydligande och utökade tillgänglighetskrav 

Förtydliga vilka appar, system och tjänster inom skolans område som omfattas av 

webbtillgänglighetsdirektivet.  

Vi anser också att särskolan behöver utökade tillgänglighetskrav, vilket kan förmedlas i 

föreskrifterna. Lagens minimikrav räcker inte för att ge särskoleelever tillgängliga gränssnitt. 

→  

https://www.digg.se/om-oss/var-verksamhet/remisser/remisser-fran-digg/forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service
https://www.digg.se/om-oss/var-verksamhet/remisser/remisser-fran-digg/forslag-till-foreskrifter-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service
https://www.iso.org/standard/71711.html
https://www.iso.org/standard/71711.html


 

 

I övrigt vill FUB också uppmana till beaktande av Funktionsrätt Sveriges yttrande och 

Funktionsrätt Sveriges synpunkter på processen för att genomföra direktivet i Sverige. 

 

För Riksförbundet FUB 

 

Harald Strand 

Förbundsordförande 

Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/03/YttrandeDIGG_2019_44.pdf

