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Inledning 
Tillgänglighetsredogörelsen görs i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet 

och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Syfte 
Syftet är att säkerställa att webbplatser tillhörande myndigheter, landsting, 

regioner och kommuner uppfyller den harmoniserande europeiska standarden 

EN 301 549. 

Mål 
Målet är att kommunens webbplatser och appar uppnår åtminstone nivå AA av 

Web Content Accessibility Guidelines, WCAG version 2.1. 

Omfattning 
Tillgänglighetskraven berör kommunens samtliga digitala 

kommunikationskanaler och gäller succesivt från den 23 september 2019, då 

kraven träder i kraft för nyare webbplatser, publicerade efter den 23 

september 2018. 

Kraven för tillgänglighetsanpassning av befintliga webbplatser, publicerade 

före den 23 september 2018, träder i kraft per den 23 september 2020. För 

mobila applikationer träder lagen i kraft per den 23 juni 2021. 

Automatisk granskning 
En automatisk granskning av webbplatsen nykopingsguiden.se gjordes den 22 

september 2020 med hjälp av validator.w3.org/unicorn, powermapper.com 

samt wave.webaim.org. 

Web.dev 

- Prestanda (Performance): 46 

- Tillgänglighet (Accessibility): 96 

- Bästa praxis (Best practices): 92 

- Sökmotoroptimering (SEO): 91 

W3C.org (Unicorn)  

- HTML validator: 1 fel  
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- CSS validator: 1 fel  

- Feed validator: 1 fel  

Powermapper.com  

- Nivå A: 18 fel  

- Nivå AA: 0 fel  

Webaim.org (Wave)  

- Nivå A: 11 fel  

- Nivå AA: 0 fel 

Manuell granskning 
En manuell granskning av webbplatsen nykoping.se gjordes den 31 augusti 

2022 med hjälp av självskattningsverktyget från webbriktlinjer.se. 

Webbriktlinjer.se (Testa din webbplats) 

Resultat: 85% tillgänglighet 

1 förbättringsområde inom Funktion: 

- Anpassa till små skärmar 

5 förbättringsområden inom Innehåll: 

- Ljud, bild och film för att komplettera text 

- Hjälp i e-tjänster 

- Tydliga länkar 

- Tydliga informativa rubriker 

- Tillgängliga pdf:er 

 


