55. Utför en tillgänglighetsrevision av Visions
hemsida
Motionär: Vision Göteborg
För att säkerställa att vår webbsida inte utestänger användare på grund av funktionsnedsättningar behöver vi
hjälp med att se över dess tillgänglighet.
Ungefär 1,8 miljoner av befolkningen i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning. Modern teknik är
många gånger inte anpassad och utgör ett stort hot mot rätten för alla att ta del av samhället.
En del av funktionsnedsättningarna blir ett direkt hinder när det kommer till att använda sig av internet i det
dagliga livet; många användare blir helt utestängda trots att det går att anpassa hemsidor relativt enkelt.
Utförlig statistik och information i området finns att söka på bland annat funka.nu och http://webbriktlinjer.
se/principer/tillganglig/
Det finns idag ett antal lagar och regler kring tillgänglighet. Men det finns helt andra skäl att arbeta med
tillgänglighet. Kvalitet är ett exempel. Demokrati är ett annat. Att nå ut till så många som möjligt och ge alla
en chans att delta i samhället borde vara rätt självklart.
Med lekmannakunskap kan man ana att hemsidan inte är tillgänglig för personer med nedsättning inom områdena; rörelse och motorik, läsa och skriva, förstå, se, höra, koncentration och minne samt social interaktion.
Vi behöver ta hjälp för att ordentligt utreda, och på förslag åtgärda, hemsidan så att så många som möjligt
kan ta del av all information.
Detta är särskilt viktigt med tanke på vår värdegrund och våra hjärtefrågor.
Många kommuner och landsting tagit hjälp av företag för att säkerställa att deras hemsidor är tillgängliga.
Funka.nu är ett lysande exempel på ett företag som står i framkant när det gäller tillgänglighetsanpassning av
hemsidor. De hjälper till att göra hemsidor tillgängliga så att de följer standard framtaget för Europa, WCAG
2.0, mobilgränssnitt med mera. Lista över referenser och mer information om rapporten återfinns på http://
www.funka.com/vi-erbjuder/analyser/granskning-av-teknik/
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad
Att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att anlita ett kompetenta konsulter/företag för att göra en tillgänglighetsrevision av vision.se med förslag och åtgärdsprogram för att säkerställa att vår hemsida blir
tillgänglig.

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Visions Malmöavdelning
Vision Stockholms stad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Utför en tillgänglighetsrevision…”
Kansliet har under en tid försökt att få till precis en sådan tillgänglighetsrevision som motionären föreslår.
Bland annat har kansliet haft kontakt med Funka.nu som anses vara en av de bästa. Tyvärr har inte Funka.nu
kollektivavtal och vill inte heller skaffa ett.
Arbetet fortsätter nu att hitta ett annat företag, som på ett lika professionellt sätt kan göra en tillgänglighetsanalys. Förhoppningen är att kunna genomföra tillgänglighetsrevisionen under hösten 2016.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

bifalla motionen

