
Tillgänglighet för www.upplandsstiftelsen.se 
Upplandsstiftelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som 
möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur 
www.upplandsstiftelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister 
till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet 
om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av 
webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från www.upplandsstiftelsen.se som inte är tillgängligt för 
dig, eller om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet, kan du: 

- skicka e-post till info@upplandsstiftelsen.se 
- ring 018-611 62 71 

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 för digital förvaltning och påtala 
det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Exempel på otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Redaktionell text – Många av våra texter behöver gås genom för att garantera att 
vi använder ett begripligt språk för målgruppen, med konsekvent användning av 
ord och termer. 

PDF:er – Vi behöver gå genom våra dokument som inte är webbsidor, för att 
garantera att de är tillgängliga. 



Bilder och filmer – Vi behöver se över textning och syntolkning av de filmer och 
bilder vi har på webben. 

Teknik och kod – Vi behöver se över tekniken och kodningen bakom webbsidans 
innehåll, för att garantera tillgängligheten. 

Hur vi testat webbplatsen 

I detta skede har vi bara gjort en egen uppskattning av tillgängligheten på 
www.upplandsstiftelsen.se, utan granskning.  

Den senaste bedömningen gjordes 2020-09-21 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21. 

 


