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Modtager(e): Til internt brug   

Status på webtilgængelighed i Albertslund Kommune  
 
1. Webtilgængelighed direkte på Albertslund.dk 
Vi har gennemgået Albertslund.dk for de fire overordnede principper i loven om 
webtilgængelighed (fra standarden WCAG 2.1), der eksempelvis dækker over 
 

- at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at 
tekstliggøre billederne. 

- at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke 
mus. 

- at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens 
værktøjer kan fortolke dem ensartet. 

 
Albertslund.dk lever op til de standarder, der kræver at der sker en kodning af 
hjemmesideløsningen, hvilket også indebærer at vi har lavet om på 
farvekontrasterne.  
 
For at sikre forankring i organisationen har det været nødvendigt at 
decentralisere ansvaret for afdelingernes indhold på Albertslund.dk. 
Afdelingernes webansvarlige er gjort ansvarlige for afdelingens 
webtilgængelighed. De har fået adgang til Siteimprove, der kan bistå med at 
skabe indhold af højere kvalitet, mere trafik, måle digital performance og 
arbejde for overholdelse af lovgivningen omkring webtilgængelighed. De 
webansvarlige får én gang om måneden en rapport, som skal forbedre 
Albertslund.dk og opretholde lovgivningen om webtilgængelighed.  
 
 
2. PDF-filer på Albertslund.dk  
Der er en række krav til tilgængeligheden, der kræver en manuel handling, hver 
gang der produceres indhold til hjemmesiden. F.eks. skal formålet med et link 
fremgå af linkteksten, da en linktekst som f.eks. ”Gå til side” ikke vil give 
mening, når den oplæses af en skærmlæser. Ydermere skal PDF-filer kunne 
oplæses af en skærmlæser, og det kræver en række manuelle opmærkninger, 
inden dokumenter omdannes til PDF. 
 
Til løsning af dette har alle i Albertslund kommune fået værktøjet 
Accessibilityfixer, der skal guide den enkelte 
dokumentskaber/mødesagsskribent i at få gjort dokumenterne/bilagene 
tilgængelige. Løsningen er integreret i Word, og når den aktiveres, vises hvad 
der skal opmærkes i dokumentet. F.eks. skal tabeller opmærkes og desuden 
skal overskrifterne markeres som overskrifter m.v. 
 
Afdelingernes webansvarlige og alle medarbejdere, der publicerer indhold på 
vores hjemmeside samt laver mødesager er blevet undervist i, hvordan man 
med værktøjet accessibilityfixer laver en Word-fil om til en tilgængelig pdf-fil. 
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De webansvarlige er ydermere blevet undervist i, hvordan man med værktøjet 
PAC3 (PDF Accessibility Checker) kan kontrollere om en PDF-fil lever op til 
tilgængelighedskravene. De er derfor klædt yderligere på til at kunne guide 
kollegaerne i dannelse af tilgængelige PDF-filer og overholdelse af øvrige 
tilgængelighedskrav.  
 
SBSYS er blevet opgraderet til en nyere version, der muliggør tilgængelige 
PDF-filer, idet PDF-konverteren tager højde for tilgængelighed.  
 
Vi har fået gjort alle dokumentskabeloner i Word og SBSYS tilgængelige, så 
hvis man overholder strukturen i skabelonerne, er man mere eller mindre i mål, 
når man omdanner dokumentet til PDF. Det har dog vist sig, at vores design af 
skabelonerne skaber udfordringer for tilgængeligheden, så vi er endnu ikke helt 
i mål med alle dokumentskabelonerne. Vi arbejder på det.  
 
3. Tilgængelighedserklæring 

Det er ikke teknisk muligt at ændre de politiske dokumenter, der allerede er lagt 
på hjemmesiden. Alle dokumenter og bilag til mødesager, der er produceret før 
23. september 2019 og lagt på hjemmesiden undtages derfor for at gøres 
tilgængeligt.  
 
Vi arbejder lige nu på, at lave en tilgængelighedserklæring på hjemmesiden, 
hvor borgere kan rapportere om utilgængeligt indhold. Her vil borgerne blive 
gjort opmærksom på, at nogle dokumenter/bilag ikke vil være fuldt tilgængelige, 
hvorfor der vil være en kontaktperson, der kan være behjælpelig med at 
finde/skabe særlige dokumenter man gerne vil have adgang til. 
 
4. Livestream på Albertslund.dk  
Vi er ved at finde en løsning på de livestream af kommunalbestyrelsen, der skal 
være på Albertslund.dk efter 23. september 2020. Liveudsendelse af videoer er 
undtaget. Men hvis videoerne efterfølgende bliver udgivet eller genudsendt på 
myndigheders websteder og applikationer, skal de gøres tilgængelige. Det skal 
ske inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse 
(synsfortolkning eller tekstalternativ). Kommune-TV der er leverandøren af 
livestream fra kommunalbestyrelsen har pt. ikke en løsning på, hvordan 
videoerne kan gøres tilgængelige. De håber, at der når at ske så meget med 
teknologien, at tale kan omdannes til et tekstalternaiv, inden videoer bliver 
omfattet den 23. september 2020.  
 


