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Angående arbetet med full tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning
Interpellanten Fredrik Stockhaus (V) ställer fyra frågor, kopplad till en tidigare
interpellation om arbetet med full tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning:
•

På vilket sätt verkar du för att öka medvetenheten om UNCRPD och vad
som följer av Sveriges ratificering av den avseende region
Västmanlands samtliga verksamheter?

•

Hur arbetar du för att tillgängligheten till all information och alla etjänster som faller under region Västmanlands ansvar ska bli
fullständigt för människor med funktionsnedsättning?

•

Varför är det fortsatt omöjligt för gravt synskadade att ta del av
offentliga handlingar för vilka regionen ansvarar?

•

Vad hände med avseende på den konkreta situationen när det gäller
tillgängliga möteshandlingar för fullmäktige?

Jag är medveten om att vi har brister på detta område och behöver nu göra ett
omtag. Genom hållbarhetsstrategin som antogs 29 oktober 2019 så pågår ett arbete
med att strukturera upp hur vi ska arbeta med mänskliga rättigheter i hela
organisationen, där tillgänglighetsfrågorna ur alla perspektiv är en viktig del.
En stor del av de publika webbplatserna möter rådande tillgänglighetskrav. Arbetet
pågår också kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten. Regionen har sedan
nuvarande sajts release (2016/2017) anpassat webben efter rådande WCAGstandard, både genom ändringar och i nyutvecklingar från vår leverantör. Region
Västmanland har med det som ett krav när nyutveckling görs på webben.
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Regionen har löpande köpt in hjälp från Funka för att få analyser och rådgivning för
tillgänglighet. Det har också anordnats interna informationstillfällen om hur
direktivet fungerar och vad redaktörer behöver tänka på för att klara av sitt ansvar,
för att nå kraven.
För närvarande pågår ett arbete med införande av ett nytt system för dokumentoch ärendehantering som beräknas vara i drift 2021-01-01, den omfattar bl. a.
regionens diarium och sekretariat. I den kravspecifikation som arbetas fram finns
även krav rörande tillgänglighet. Ett nytt system förväntas förbättra
tillgängliggörandet av allmänna handlingar inom region Västmanland.
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Sedan våren 2019 har regionen ändrat arbetssättet när det gäller de handlingar vi
själva är författare av, t ex. motioner, interpellationer, protokoll och
revisionsrapporter. Dessa hanteras i de allra flesta fall i sådana format att
publicering på hemsidan kan göras med full tillgänglighet.
När det gäller handlingar som kommer från andra parter som kommuner eller andra
regioner, görs påstötningar om att dessa handlingar ska vara i sådant format att de
kan publiceras med full tillgänglighet.
Region Västmanland fortsätter detta arbete, och kommer att bli ännu tydligare mot
de externa parterna som skickar handlingar, men det ligger delvis utanför vad vi kan
påverka.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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