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Beslut 

Ärendenummer: 2021-0274 

Klassificerings-ID: 3.4.1  Datum för beslut: 2023-03-09 

Föreläggande enligt lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Beslut 

Myndigheten för digital förvaltning beslutar att förelägga Ockelbo kommun vid vite 
om 700 000 kr att senast den 31 augusti vidta följande åtgärder. 

1. Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla datum för bedömning av 
följsamhet till lagkraven. 

2. Tillgänglighetsredogörelsen ska redogöra för innehåll som undantagits på 
grund av oskäligt betungande anpassning (12 §) med tydlig motivering. 

3. PDF-dokument ska använda taggat format. Tomma taggar ska inte användas 
för presentationssyfte. 

4. I dokument ska informationsbärande bilder ha textalternativ. Bilder som inte 
är informationsbärande ska vara markerade som dekorativa eller artefakter. 

5. I dokument ska rubriker, och enbart rubriker, vara uppmärkta som sådana 
på ett maskinläsbart sätt. Inga mellanliggande rubriknivåer ska utelämnas. 
Rubriker ska inte vara tomma. 

6. I dokument ska tabeller vara uppmärkta som sådana så att rubrik- och 
dataceller går att identifiera på ett maskinläsbart sätt. Rubrikceller och 
tabellrader ska inte vara tomma. Endast tabelldata ska vara uppmärkt som 
tabell, tabeller ska inte användas som presentation. 

7. I dokument ska listor vara uppmärkta som sådana på ett maskinläsbart sätt 
som motsvarar den visuella presentationen. 

8. I dokument ska text, inte bilder av text, användas för att förmedla 
information. 

9. Varje dokument ska ha en maskinläsbar titel som beskriver dess innehåll 
eller syfte. 
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10. I dokument ska alla rubriker beskriva ämnet eller syftet med det avsnitt som 
följer. 

11. Varje dokument ska ha ett språk angivet på ett maskinläsbart sätt. 

12. Alla förgrundsbilder ska ha ett textalternativ (alt-attribut) som förmedlar 
samma information som bilden i det sammanhang där den används. 
Dekorativa bilder ska ha tomma textalternativ. 

13. Rubriker ska vara uppmärkta som sådana på ett sätt som motsvarar 
innehållets struktur, och inga mellanliggande rubriknivåer ska utelämnas. 
Enbart rubriker ska vara uppmärkta som sådana. Det ska finnas innehåll som 
följer efter en rubrik. 

14. Syftet med varje länk ska framgå, åtminstone tillsammans med dess 
maskinläsbara sammanhang. 

15. Alla komponenter i användargränssnittet ska ha ett maskinläsbart namn. 

Åtgärderna ska medföra att webbplatsen blir möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig 
och robust enligt 10 § lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) 
och 4 § Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital 
offentlig service (MDFFS 2019:2) (föreskriften); se bilaga 1 (granskningsprotokoll) 
för detaljer.  

När ni åtgärdat ovanstående brister ska ni meddela Digg om de åtgärder ni vidtagit. 

Detta föreläggande ersätter tidigare beslutade förelägganden i ärendet. 

 

Bakgrund 

Digg har inom sitt övervakningsuppdrag genomfört en granskning av Ockelbo 
kommuns webbplats ockelbo.se. Den 16 mars 2021 inleddes ett tillsynsärende, och 
Ockelbo kommun informerades om att en granskning av Ockelbo kommuns 
webbplats ockelbo.se avsågs genomföras. 

Granskningen av webbplatsen genomfördes från och med den 6 april 2021 till och 
med den 28 april 2021. Sammanlagt granskades ett urval om 33 webbsidor och 12 
dokument på webbplatsen. I granskningen konstaterades att de granskade 
webbsidorna och dokumenten brister i tillgänglighet, då de utifrån DOS-lagen inte 
är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. Det konstaterades också 
att tillgänglighetsredogörelsen för ockelbo.se inte var förenlig med kraven i 13 § 
DOS-lagen och 6 § föreskriften. 
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Digg påpekade bristerna för Ockelbo kommun via e-post den 28 april 2021. Den 11 
maj meddelade Ockelbo kommun, via e-post till Digg, att Ockelbo kommun 
uppskattade att bristerna på webbplatsen skulle vara åtgärdade den 21 oktober 2021. 
Baserat på denna information skickade Digg ett formellt påpekande till Ockelbo 
kommun den 25 maj 2021, där det framgick att bristerna förväntades vara rättade 
den 15 oktober 2021. 

På förfrågan från Ockelbo kommun hölls ett möte mellan Ockelbo kommun och 
Digg den 1 september 2021. På mötet förtydligade Digg att Ockelbo kommun anses 
ha kontroll över tjänsten ”Skattekollen” då den är inbäddad på webbplatsen.  

Digg informerade om möjligheten att åberopa oskäligt betungande anpassning enligt 
12 § DOS-lagen, och att det då ska framgå av tillgänglighetsredogörelsen för vilket 
innehåll och av vilken orsak man åberopar detta. 

Ockelbo kommun framförde att man har motioner som skannas in och läggs ut på 
webbplatsen. I samband med detta upplyste Digg om 9 § DOS-lagen. 

Ockelbo kommun frågade om 12 § kan åberopas för livesändning och textning av 
kommunfullmäktige. Digg framförde att undantaget kan åberopas, dock inte för all 
framtid. 

Under mötet framförde Digg möjligheten för Ockelbo kommun att inkomma med 
åtgärdsplan för de brister som inte skulle kunna åtgärdas i närtid. 

Efter mötet förtydligade Digg via e-post att om det fanns rättelser av brister som 
Ockelbo kommun inte kunde påbörja och slutföra utan dröjsmål, det vill säga 
åtgärder som inte skulle kunna slutföras till den 15 oktober 2021, ville Digg få en 
plan från Ockelbo kommun med konkreta tids- och resurssatta åtgärder. Det 
framgick även att denna plan bör vara godkänd av Digg senast samma datum som 
påpekandet skulle vara åtgärdat, den 15 oktober 2021. 

Mellan den 28 oktober och 16 november 2021 gjorde Digg en omgranskning av 
ockelbo.se, som omfattade 29 webbsidor och 9 dokument. Det konstaterades då att 
det efter Diggs påpekande fortfarande föreligger brister i tillgänglighet på Ockelbo 
kommuns webbplats, för vilka ingen åtgärdsplan har upprättats. Digg ansåg inte att 
den motivering Ockelbo kommun har angett i tillgänglighetsredogörelsen för 
webbplatsen ockelbo.se gav tillräcklig grund för åberopandet av undantaget för 
oskäligt betungande anpassning enligt 12 § DOS-lagen. Digg beslutade därför den 1 
december 2021 att förelägga Ockelbo kommun om att senast den 31 mars 2022 vidta 
åtgärder för att uppfylla kraven i 10 och 13 §§ DOS-lagen samt 4 och 6 §§ § 
föreskriften. 
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Den 31 januari 2022 skickade Ockelbo kommun in en ansökan om anstånd med 
rättelser av tillgänglighetsbrister till 31 maj 2022. Den 1 februari 2022 beviljade Digg 
anstånd med rättelser till 31 maj 2022. 

Mellan den 7 och 16 juni 2022 genomförde Digg ytterligare en omgranskning av 
ockelbo.se för att säkerställa att de konstaterade tillgänglighetsbristerna på 
webbplatsen hade rättats. Digg konstaterar att brister som tidigare framgått av Diggs 
påpekande och föreläggande fortfarande kvarstår på webbplatsen, och att inga 
korrigerande åtgärder har vidtagits. Bristerna framgår av bilaga 1 
(granskningsprotokoll). 

 

Skäl för beslutet 

Gällande rätt 

DOS-lagen ställer krav på att digital offentlig service är tillgänglig för användarna. 
Digital service avser webbplatser eller mobila applikationer.  

Regeringen har genom förordning om tillgänglighet till digital offentlig service 
(DOS-förordningen) föreskrivit att Digg ska vara tillsynsmyndighet enligt DOS-
lagen. Regeringen har också genom förordningen föreskrivit att Digg ska få meddela 
föreskrifter avseende tekniska lösningar och tekniska krav, samt 
tillgänglighetsredogörelsens utformning enligt DOS-lagen. 

Digg får i egenskap av tillsynsmyndighet i enlighet med 19 § andra stycket DOS-
lagen efter påpekande om rättelse besluta att förelägga en offentlig aktör om att vidta 
åtgärder för att uppfylla kraven i 10, 11, 13 eller 15 §§ DOS-lagen. I enlighet med 19 
§ tredje stycket får ett nytt föreläggande om samma sak förenas med vite. 

Vite ska utgå för att säkerställa att en underlåtelse att följa kraven i DOS-lagen 
medför konsekvenser (prop. 2017/18:299 s. 68). I enlighet med 3 § viteslagen ska 
belopp fastställas utifrån vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden, 
och till omständigheterna i övrigt, kan förmå honom att följa det föreläggandet som 
är förenat med vitet. 

 

Bedömning 

Ockelbo kommun är enligt 10 § DOS-lagen skyldiga att för sin digitala service följa 
tillgänglighetskraven i DOS-lagen samt i föreskrifter som har meddelats till följd av 
denna lag. 
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Digg har konstaterat att det efter Digg påpekande och föreläggande fortfarande finns 
brister i tillgänglighet på Ockelbo kommuns webbplats, för vilka ingen åtgärdsplan 
har upprättats. 

Digg anser inte att den motivering Ockelbo kommun har angett i 
tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen ockelbo.se ger tillräckligt stöd för 
åberopande av undantagen för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § DOS-
lagen. Vid en bedömning av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland 
annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och 
resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören. Dessa beaktanden ska 
göras i förhållande till de uppskattade fördelar en anpassning av webbplatsen eller 
den mobila applikationen skulle medföra för personer med funktionsnedsättningar 
(12 § DOS-lagen). 

Mot bakgrund av ovan redovisade brister anser Digg att skäl finns för att förelägga 
Ockelbo kommun i enlighet med detta beslut. Vite ska utgå för att säkerställa att en 
underlåtelse att följa kraven i DOS-lagen medför konsekvenser (prop. 2017/18:299 s. 
68). I enlighet med 3 § viteslagen ska belopp fastställas utifrån vad som är känt om 
adressatens ekonomiska förhållanden, och till omständigheterna i övrigt, kan förmå 
honom att följa det föreläggandet som är förenat med vitet.  

Av Ockelbo kommuns årsredovisning för 2021 framgår att kommunen har en 
omsättning på cirka 558 000 000 kr. I relationer till de brister som förekommit i 
ärendet, samt Ockelbo kommuns ekonomiska förhållanden, bedömer Digg att 
föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till ett skäligt belopp om 
700 000 kr. 

Underlag för beslut 

Följande handlingar utgör underlag för beslutet: 

Bilaga 1: Granskningsprotokoll 

Bilaga 2: Beräkning av vite 

Bilaga 3: Tjänsteanteckning 
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Deltagare i beslutet 

Detta beslut har fattats av tillsynsansvarig Linn Kempe. I den slutliga 
handläggningen har också specialisten Ilias Bennani deltagit. Föredragande har varit 
juristen Jens Tiensuu. 

 

 

Linn Kempe 
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Om ni vill överklaga beslutet 

Är ni inte nöjda med Diggs beslut och beslutet gått dig emot kan du överklaga det till 
Förvaltningsrätten i Härnösand.  

Överklagandet måste göras skriftligt. Det ska ha kommit in till Myndigheten för 
digital förvaltning (Digg) inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om 
den som klagar på beslutet företräder det allmänna ska överklagandet i stället 
komma in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska ni ange:  

• vilket beslut ni vill ha ändrat  

• hur ni vill att beslutet ska ändras  

• de omständigheter och bevis ni vill åberopa  

• person- eller organisationsnummer  

• adressuppgifter till adress ni kan anträffas på 

• e-postadress och telefonnummer ni går att nå på under dagtid 

 

Skrivelsen ska ställas Förvaltningsrätten i Härnösand men lämnas eller skickas till 

Digg. Överklagande ska skickas till Myndigheten för digital förvaltning, box 14, 851 

02 Sundsvall eller e-postas till info@digg.se. Myndigheten ska då pröva om 

handlingen kommit in i rätt tid. Om handlingen inkommit i rätt tid ska den 

överlämnas till Förvaltningsrätt. 
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