
Tillgänglighetsredogörelse för 

Älmhultsbostäder AB 

Älmhultsbostäder AB står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna 

använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.almhultsbostader.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.almhultsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är 

undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på 

följande sätt: 

• Skicka e-post till abo@almhult.se 

• Ring 0476-554 20 

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 inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund 

av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

• Alla bilder är inte uppmärkta med korrekt alternativtext. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5) 



• Sidans olika delar är inte uppmärkta på ett korrekt sätt för att återspegla dess roll (WCAG 

1.3.1) 

• Våra formulär är inte uppmärkta med autocomplete för automatisk ifyllnad av vanliga 

uppgifter (WCAG 1.3.5) 

• En del av våra länkar är otydliga gentemot det omgivande innehållet (WCAG1.4.1) 

• På några ställen på webbplatsen är det otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 

1.4.3) 

• I mobilläge går det inte zooma webbplatsen (WCAG 1.4.4) 

• På några av våra sidor visas horisontell scroll i mobilläge (WCAG 1.4.10) 

• Om du som användare väljer att öka radavståndet så kan vissa texter klippas av då de ligger i 

en yta med fast höjd. (WCAG 1.4.12) 

• Popupfönstret i vår fastighetskarta går inte öppna med tangentbord (WCAG 1.4.13, WCAG 

2.1.1) 

• Om webbplatsen används i så liten upplösning att huvudnavigeringen ersätts av 

hamburgermenyn så går det inte längre tabba sig igenom webbplatsen (WCAG 2.1.2) 

• I de karuseller vi har på webbplatsen så kan man inte pausa det automatiska bytet till ny bild 

(WCAG 2.2.2) 

• Det saknas möjligheter att hoppa förbi återkommande innehåll såsom navigering (WCAG 

2.4.1) 

• Några av sidorna har en upprepande sidtitel vilket kan upplevas förvirrande (WCAG 2.4.2) 

• När man tabbar sig igenom webbplatsen så kan det upplevas störande att man tabbar sig 

igenom hela menysystemet och inte vara länkarna på nivå ett (WCAG 2.4.3) 

• På vissa sidor används allmängiltiga länktexter som är svåra att förstå om de lyfts ur sitt 

sammanhang, tex ”Läs mer”, ”Klicka här” osv. (WCAG 2.4.4) 

• Det kan upplevas svårt att navigera på vår webbplats då man endast har tillgång till en 

huvudmeny. (WCAG 2.4.5) 

• När man navigerar med tangentbord så är det ibland svårt att se vilket element som är i 

fokus då man ibland hamnar i element som inte är synliga på skärmen. (WCAG 2.4.7) 

• När vi byter språk inom den svenska delen på hemsidan så är detta inte uppmärkt i koden 

vilket kan påverka uppläsning med skärmläsare (WCAG 3.1.2) 

• På några ställen är våra formulärfält inte korrekt kopplade till en fältetikett (WCAG 3.3.2) 

• Det finns brister i hur formulärfält ska fyllas i och felmeddelanden har inte märkts upp med 

ARIA-attribut som förbättrar tillgängligheten (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3 & WCAG 4.1.3) 

• HTML-koden validerar inte på vår webbplats (4.1.1) 

• Det finns brister i en del av våra skräddarsydda komponenter såsom dragspelsmeny och 

hamburgermeny (WCAG 4.1.2) 

• Våra PDFer har tillgänglighetsproblem av varierande anledning. Några är inscannade som 

bilder, andra saknar titel, taggar, semantiska rubriker och alternativtexter på bilder. (WCAG 

1.1.1, WCAG 1.3.1) 

• ”Mina sidor” är ej anpassad men uppdatering inbokad med extern systemleverantör.  

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en analys av www.almhultsbostader.se med hjälp av extern expertis och externa 

tillgänglighetstjänster och verktyg. 

Senaste bedömningen gjordes den 2020-06-30. 



Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-10.  


