
 

Interpellation till regionrådet Kenneth Backgård om offentliga webbplatser tillgängliga för alla. 

För snart fyra år sedan krävde EU att medlemsstaterna skall se till att innehållet på alla webbplatser 

inom den offentliga sektorn blir tillgängligt även för personer med olika former av 

funktionsvariationer.  

 Sedan 23 september 2019 gäller därför i Sverige en ny lag som anger att offentliga aktörer skall göra 
sina webbplatser mer tillgängliga och enklare att använda för alla. Från 23 sept 2019 nya webbplatser  

från 23 sept 2020 befintliga webbplatser samt från 23 sept 2021 även mobila applikationer. (Lag 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service) 

” Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig 

aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan 
digital service ska uppfylla kraven att vara 

 möjlig att uppfatta 

 hanterbar 

 begriplig 

 robust.” 

En del i lagen är att regioner som sänder fullmäktige live, vilket Region Norrbotten gör, måste texta 

och syntolka innehållet om inspelningarna ligger kvar på webben längre än två veckor. 

Hörselskadades riksförbund har uttryckt stor besvikelse över hur man uppfattar att kommuner och 

regioner kommer att strunta i att tillgodose behoven av lagens krav på textade och syntolkad 

videosändningar. Även Synskadades riksförbund är kritisk till kommuner och regioners inställning till 

lagen. 

Mot den bakgrunden ställer jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård: 

- varför följer inte Region Norrbotten lagen och textar och syntolkar inspelningar som ligger ute på 

webben längre än två veckor? 

-kommer du att se till att Region Norrbotten följer lagen och textar och syntolkar inspelningar som 

ligger ute på webben längre än två veckor? 

-från när  kommer du se till att detta sker? 

-om inte, varför anser du att Region Norrbotten inte behöver följa lagen och ge alla tillgång till de 

inspelade webbsändningarna? 

 

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V) 


