
Tillgänglighet för Kul i Malmö 
Kul i Malmö är Malmö stads plattform för gratisaktiviteter för Malmös barn och unga, mellan 6 
och 25 år. Tillsammans med Malmös föreningsliv vill vi erbjuda Malmöborna ett brett utbud av 
gratisaktiviteter och på så sätt en väg in i föreningslivet. Med tanke på vårt breda utbud och vår 
breda målgrupp är det viktigt att alla kan använda vår webbplats och ta del av informationen som 
finns på kulimalmo.se.  

Det här dokumentet beskriver hur Kul i Malmö 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? 
Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 
Vi strävar hela tiden efter att förbättra intranätets tillgänglighet. Om du upptäcker problem som 
inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller om du 
behöver information från Komin på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, 
lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. 
Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till info@kulimalmo.se. 

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 inte förenlig med EN 301 549 (nivå AA i standarden Web Content 
Accessibility Guidelines version 2.1). 

De brister som vi är medvetna om är att det saknas alt-texter på vissa bilder. Det är dock så att 
majoriteten av bilderna på kulimalmo.se snarare är av dekorativ karaktär.  

Hur vi testat webbplatsen 
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kul i Malmö som granskats och verifierats av 
tillgänglighetsexperter från Useit AB.  
Senaste bedömningen gjordes den 11 augusti 2020. 
Webbplatsen publicerades den 2017. 
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020. 
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