Krav på tillgänglighet i nya
upphandlingsregler
Krav på tillgänglighet skärps i förslaget till nytt regelverk för
upphandling som regeringen har skickat till lagrådet. Krav på ställas
på allt som ska användas av människor. Men regeringen har missat att
tydliggöra att det även rör sånt som ska användas av anställda i
offentliga sektorn.
Handikappförbunden välkomnar förslag till nya upphandlingsregler men
beklagar att regeringen missar att markera betydelsen av ett tillgängligt
arbetsliv i lagrådsremissen.
Upphandlingsreglerna bygger på EU:s direktiv som har skärpts så att krav
på tillgänglighet eller utformning för alla (universell utformning) blir
obligatoriskt för allt som upphandlas som ska användas av människor. I
direktivet betonar EU särskilt att tillgänglighetskrav ska gälla såväl det som
ska användas av allmänheten som av anställda i myndigheter. Men i det
svenska förslaget till regelverk finns inte den preciseringen med.
Regeringen har inga särskilda målsättningar för att anställa fler personer
med funktionsnedsättning i offentlig sektor. Däremot finns ett äldre
diskrimineringsärende där en jurist inte fick anställning pga av att det ansågs
för dyrt att anpassa det interna IT-systemet för att fungera med
synhjälpmedel. Om det fanns kunskap om att upphandla med
tillgänglighetskrav så skulle arbetsmarknaden kunna öppnas för fler.
Upphandlingsstödet saknar idag experter som kan tillgänglighet, och det
finns inte heller omnämnt som uppgift för den nya upphandlingsmyndighet
som startar sin verksamhet i höst.
Sverige har fått kritik från FN för att inte systematiskt ställa krav på
tillgänglighet i upphandling. Det behövs tydliga lagtexter och kompetens i
myndigheter för att leva upp till såväl EU-direktiv som FN:s konventioner.
Handikappförbunden hoppas att lagrådet uppmärksammar att en del av
artikel 42 i direktivet saknas.
FAKTA:
Utdrag ur artikel 42 i upphandlingsdirektivet
”För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska
personer, oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den
upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i
vederbörligen motiverade fall, fastställas med hänsyn till kriterier avseende
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning
med tanke på samtliga användares behov.”
Jämfört med förslag i lagrådsremissen om nytt regelverk för upphandling:

2 § När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska de
tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till
1. kriterier som avser tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning, eller
2. utformning med tanke på samtliga användares behov.
Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl.
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