
Tillgänglighet för energiochklimat.se 
 

Energi- och klimatrådgivningen i Gävleborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som 

möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur energiochklimat.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 dessa.  

 

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 energiochklimat.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post 

till marie.asplind@regiongavleborg.se eller ringa 076-146 26 70. Svarstiden på e-post bedöms till max 

två arbetsdagar. 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte 

uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.  

Kontaktuppgifter: 

E-post: marie.asplind@regiongavleborg.se 

Telefon: 076-146 26 70 

 

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 delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på 

grund av de brister som beskrivs nedan. 

 

Bristande förenlighet med lagkraven 

Kompletta beskrivande alt-texter och bildbeskrivningar saknas. 

Länkbeskrivningar kan göras tydligare. 
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Textning och syntolkning på filmer saknas. 

Översyn av tillgänglighet för alla typer av dokument ej genomförd. 

Bilder som innehåller text kommer att ersättas med text eller kompletteras med beskrivande text för 

uppläsning.  

 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes den 10/2-2021. 

Webbplatsen publicerades den 18/1-2017. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 10/2-2020. 

 


