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Dals-Eds kommuns webbplats, www.dalsed.se. 

Dals-Eds kommuns webbplats strävar ständigt efter att uppfylla 

W3C WAI tillgänglighetsprinciper, men vi är medvetna om 

mindre tillkortakommanden. 

Rapportera brister i webbplatsens 

tillgänglighet 
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, 

eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så 

att vi får veta att problemet finns. 

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

● skicka e-post till lennart.zetterlund@dalsed.se 

● ring 0534-192 63  

http://www.dalsed.se/
https://forms.gle/RD8b6ihYpKUWatvAA
mailto:lennart.zetterlund@dalsed.se
tel:+4653419263
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Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn 

för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du 

inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta 

Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens 

tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar 

beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt 

tillgängligt. 

Bristande förenlighet med lagkraven 

Problem vid användning utan synförmåga 

● För närvarande saknar webbplatsen en inbyggd 

uppläsningsfunktion. Tills vidare rekommenderar vi 

användare i behov av detta hjälpmedel att använda en 

skärmläsare som t.ex. NVDA, som finns att ladda ner här.  

● En del pdf-filer är producerade på ett sådant sätt att 

textflöden och hierarkier inte alltid kan maskinläsas på ett 

korrekt sätt. 

  

https://www.digg.se/tdosanmalan
https://www.digg.se/tdosanmalan
https://www.nvaccess.org/download/
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Problem vid användning med nedsatt synförmåga 

● För närvarande saknar webbplatsen en inbyggd 

uppläsningsfunktion. Tills vidare rekommenderar vi 

användare i behov av detta hjälpmedel att använda en 

skärmläsare som t.ex. NVDA, som finns att ladda ner här. 

● En del pdf-filer är producerade på ett sådant sätt att 

textflöden och hierarkier inte alltid kan maskinläsas på ett 

korrekt sätt. 

Problem vid användning utan hörsel 

● Inga kända problem. 

Problem vid användning med nedsatt hörsel 

● Inga kända problem 

Vår ambition är att ha en ny 100 % tillgänglig webbplattform klar 

för publicering under första halvåret av 2023. 

  

https://www.nvaccess.org/download/
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Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.dalsed.se. 

Vid utvärderingen har vi använt DIGG:s granskningsrapport, 

Siteimproves tillgänglighetsverktyg,  AccessMonitor (portugisiskt 

statligt verktyg för kontroll av tillgänglighet), 

uppläsningsverktyget NVDA samt våra egna och våra 

medarbetares erfarenheter vid användande av webbplatsen. I den 

mån synpunkter från allmänheten har kommit in, har vi också 

tagit dessa i beaktande. 

Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2022 och är 

formellt godkänd av Jonas Olsson, biträdande kommunchef. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2022. 

 

http://www.dalsed.se/
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