
Tillgänglighetsredogörelse 

Botkyrka kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt 
ska kunna använda webbplatsen. 

På den här sidan beskriver vi 

• hur webbplatsen E-tjänster och blanketter (service.botkyrka.se) uppfyller lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service 

• eventuella kända tillgänglighetsproblem 
• hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service.  

Det finns brister i tillgängligheten som, i och för sig, är undantagna lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Detta rör framför allt dokument (blanketter) 
som ursprungligen publicerats före 23 september 2018. 

Andra brister är i huvudsak kodmässiga. I en del tjänster är exempelvis rubriknívåer 
inte korrekt angivna i koden. Mycket är detaljer i kodningen som behöver förbättras. 
Vi är medvetna om detta och genomför kontinuerligt förbättringar för att öka 
tillgängligheten. 

 

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som 
webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra 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. 

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 och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility 
Guidelines version 2.1. 

Så har vi testat webbplatsen 

mailto:webbredaktionen@botkyrka.se
https://www.digg.se/tdosanmalan


Botkyrka kommun har gjort en självgranskning av det innehållet på webbplatsen. 
Leverantören av webbplatsen, Sokigo har gjort en teknisk granskning av 
tillgängligheten på webbplatsen.  

Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2020. 

Kontakta oss 

E-post: webbredaktionen@botkyrka.se 
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