
Tillgänglighet för lkpab.se 

Lunds kommuns parkerings AB står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som 
möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur lkpab.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 lkpab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget 
från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via detta 
formulär. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 
• Skicka e-post till info@lkpab.se 
• Ring 046-35 59 23 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 
Vi strävar hela tiden efter att förbättra 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. 

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. 
Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Vi är medvetna om följande brister: 

• Vissa bilder på webbsidan saknar alternativ text (alt. tagg) och kan därför inte läsas av 
skärmläsare. 

• Huvudmenyn på sidan har icke godkända aria-element och kan inte navigeras med 
piltangenterna på ett godkänt sätt. 

• Det finns element på webbsidan som har för låg kontrast och kan vara svåra att läsa för 
personer med synnedsättningar. 

https://lkpab.se/kontakt?type=tillganglighet
mailto:info@lkpab.se
https://www.digg.se/tdosanmalan
https://www.digg.se/tdosanmalan


• Webbsidan innehåller text som har för liten textstorlek och som kan vara svårläst för 
personer med synnedsättning. 

• På webbsidan finns länkade bilder utan text. 

• Sidan är fullt tillgänglig vid förstoring upp till 200% förutom kontakt-popup där 
knapparna [felanmälan parkering] och [felanmälan lägenhet] inte längre är synliga. 
Dessa knappar finns dock alltid tillgängliga längst nere i sidfoten. Förstoring över 200% 
kan innebära att vissa grafiska element inte längre har korrekt position eller är i bild. 

 
 
Oskäligt betungande anpassning 
Lunds kommuns parkerings AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 
§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

• Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. Motivering: 
Kräver omfattande omprogrammering på hela webbsidan för att dynamiskt kunna ändra 
avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord och vi behöver mer tid för att kunna 
implementera detta. 

• Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. Motivering: 
Kräver omfattande omprogrammering på hela webbsidan och vi behöver mer tid för att 
kunna implementera detta. 

• Erbjud användarna flera olika sätt att navigera. 
Motivering: Kräver omfattande omprogrammering på hela webbsidan och vi behöver mer 
tid för att kunna implementera detta. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 20-09-30.  

Hur vi testat webbplatsen 
Bacill AB har gjort en oberoende granskning av lkpab.se med hjälp av ”WAVE Web Accessibility 
Evaluation Tool” - https://wave.webaim.org/. 

Senaste bedömningen gjordes den 18-06-2020. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 18-06-2020. 

https://wave.webaim.org/

