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Remissvar Möjligt, tillåtet och tillgängligt – 
betänkande från utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler (SOU 2018:44) 
 
Funktionsrätt Sverige  
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets 
alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 
 

Sammanfattande synpunkter 
En utredning har haft uppdraget att lämna förslag om enklare regler för 
upphandlingar under tröskelvärdet och ändrade regler för 
överprövningar. I betänkandet saknar vi underlag och 
konsekvensanalys utifrån artikel 42 i upphandlingsdirektivet samt 
rekommendation1 från FN:s övervakningskommitté för konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som rör 
tillgänglighet för alla upphandlingar (oavsett tröskelvärdet). 
 
Ett förenklat regelverk skapas genom systematik som gör att resurser 
kan sparas in på tolkningar. I upphandlingsdirektivet kopplas skall-
krav på tillgänglighet till ”allt som ska användas av fysiska personer”. 
FN menar att tillgänglighet ska med systematiskt i alla inköp. Enkelt 
uttryckt ska inga offentliga medel bidra till diskriminering. Om 
tillgänglighetsstandarder saknas på ett visst område så kan dialog 
genomföras inför och i uppföljning av en upphandlingsprocess i 
enlighet med universell utformning.2 
 

                                                 
1 Concluding observations 2014 punkt 26 
https://www.regeringen.se/4a4d2a/globalassets/regeringen/dokument/socialdepa
rtementet/funktionshinder/concluding-observations-on-the-initial-report-of-
sweden.pdf  
2 Universell utformning lyfts i nationella upphandlingsstrategin 
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Funktionsrätt Sverige anser att en konsekvensanalys utifrån 
konventionen och rekommendationen från FN ska ingå i 
lagstiftningsprocessen. 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

 

Elisabeth Wallenius 

Ordförande 

 

P.S. På regeringens webbplats är missivet för denna remiss publicerad i 
ett dokument som är otillgängligt för den som måste använda 
skärmläsare för att komma åt innehållet. Ett otillgängligt dokument gör 
också att det inte går att kopiera exempelvis diarienummer. I 
instruktionerna underlättar vi som svarar remissammanställningen 
genom dokument som handläggare kan kopiera från. Tillgänglighet är 
nödvändigt för vissa och förenklar för alla, och kan genomföras med 
lagstiftning, rutiner och teknik som används systematiskt. 


