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Upphandlingsstöd för tillgänglighet 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. 

Handikappförbunden uppvaktade nyligen civilminister Ardalan 
Shekarabi bland annat om krav på tillgänglighet och universell 
utformning i upphandling, och v i blev särskilt uppmuntrade att ta 
kontakt med dig inför bildandet av upphandlingsstödsmyndigheten. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (undanröja 
hinder i befintliga miljöer, transportsystem och IT) samt universal 
design som rör utveckling av nya produkter, tjänster och varor (med 
koppling till innovation) utgör en integrerad del av FN:s arbete för 
ett hållbart samhälle. EU:s strategiska arbete med upphandling som 
verktyg har resulterat i upphandlingsdirektivet artikel 42, med krav 
på tillgänglighet såväl för anställda som för allmänhet. Det är också 
kopplat ti l l europeiska standarder där Handikappförbunden är 
engagerade i mandaterat arbete från kommissionen som har 
avslutats eller pågår. 

Sverige fick för ett år sedan kritik från FN för att inte använda sig av 
krav på tillgänglighet i all offentlig upphandling. Nu finns en mycket 
god möjlighet att ta tag i frågan. 

Vi är väl medvetna om att begreppet Universell utformning är 
ganska okänt i Sverige men det används redan i en instruktion för 
Myndigheten för delaktighet. Vi tror att det finns en god vilja att 
ställa tillgänglighetskrav i upphandling men att kunskapen är låg. 
Vårt konkreta förslag är att den nya myndigheten får uppgift att 
arbeta med tillgänglighet och universell utformning i sin instruktion. 
Vi tror att det går att bygga på erfarenheter från Miljöstyrningsrådet 
med liknande arbete för stöd, uppföljning, utbildning och statistik. 



Vi ser fram emot kontakt via vår utredare Mia Ahlg: 
mia. ahl gr en@hso .se 

Vänliga hälsningar, 

Irt^iovBurman 
Ordförande 


