Interpellation
Till ansvarigt regionråd

Är www.regionostergotland.se tillgänglig?
Digitalisering framhålls ofta som den viktigaste utvecklingen för att klara ökade krav på
hälso- och sjukvård samt andra samhällstjänster. Även undertecknad håller med om den
bilden och är drivande i processen. Men samtidigt som i det här fallet Region
Östergötland arbetar för att bli mer digitala så måste man säkerställa att alla har
tillgänglighet till de tjänster, den information och de skyldigheter som finns.
Webbtillgänglighetsdirektivet
Från första januari i år gäller ny lag, webbtillgänglighetsdirektivet, om tillgänglighet
avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer och som
bygger på EU-direktivet (2016/2102). Lagen omfattar Myndigheter, landsting,
kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som
anses vara en upphandlande myndighet ska uppfylla kraven, och även vissa privata
aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.
Dessa organisationer ska utforma sina webbplatser, appar och dokument, och så långt
det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att
de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta genom att följa den
europeiska standarden EN 301 549 och uppnå minst nivå AA i version 2.1 av WCAG.
Webbtillgänglighetsdirektivet gäller visserligen inte interna webbplatser eller
webbaserade system men för att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på
lika villkor krävs ändå att sådana arbetsverktyg är tillgängliga. Det framgår bland annat
av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Lagen om offentlig upphandling kräver
också att tekniska specifikationerna ska bestämmas med beaktande av samtliga
användares behov inklusive funktionsnedsättning. Till detta kan också läggas de mål
som satts upp i Vision e-hälsa 2025 om att bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för alla.
Standard
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade
rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden är framtagen av
standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C).

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på
egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi
riktar in oss på satsningar på universell design, som ett bättre sätt att öka delaktigheten
för alla, skriver mfl prof Bodil Jönsson i Dagens Samhälle 12 februari 2016.

Universell design handlar om att använda kunskapen och tekniken för att skapa god
tillgänglighet till att bli delaktighet för alla. Det här är en viktig princip som borde
genomsyra all tjänstedesign, teknikutveckling och byggande.
Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
-

Är Region Östergötlands egna externa och interna samt anslutna webbplatser med
deras innehåll tillgängliga och uppfyller de webbtillgänglighetsdirektivets krav?
Om svaret på frågan ovan är nej, hur avser Region Östergötland att säkerställa så
de blir det?
När man åtgärdar kommer man göra det med helhetstänkande som universiell
design eller som särlösning?
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