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Tillgänglighet för Tempus Hemma
Tempus Information Systems AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många
som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Tempus
Hemma 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 fullständiga.

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 Tempus Hemma som inte är tillgängligt för dig, men som
är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till support@tempusinfo.se
Ring 010-178 88 10

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 över lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om
bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du
anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.
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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.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
Den bifogade metoden och undersökningen är förenlig med Webbdirektivets krav på
tillgänglighet.

Tempus Hemma har undersökts och brister i tillgängligheten har åtgärdats enligt
bifogade rapporter.

Kvar att göra i åtgärdsrapporten är Tillgänglighetskrav 91. Att skapa en flexibel layout
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/91-skapa-en-flexibel-layout/

Webbsidan kan komma att justeras med hänseende av dessa beskrivna identifierade
utvecklingsbara funktioner.

Tills vidare finns Tempus Hemma som App för Android och iOS till både telefoner och
surfplattor med specifikt anpassad design för små skärmar.

Övriga krav enligt Webbdirektivet anses uppfyllda.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Tempus Hemma.

Senaste bedömningen gjordes den 29 april 2020.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Webbplatsen publicerades den 1 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2021.
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