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Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik
Christina Welander

Tillgänglighetsdirektivet
(SOU 2021:44)
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja den upphandling som
genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att stödja de leverantörer
som deltar i sådan upphandling. Myndighetens ska verka för rättssäkra, effektiva och
hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.
Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.
Yttrandet begränsas därför till de avsnitt av betänkandet som anknyter till
myndighetens uppdrag.
Upphandlingsmyndigheten instämmer i att genomförandet av det här aktuella
direktivet inte behöver föranleda några ändringar av upphandlingslagarna.
Vad gäller förslaget att Upphandlingsmyndigheten ska få ett särskilt uppdrag och
riktade medel för att genomföra informationskampanjer om de krav på tillgänglighet
som ställs vid offentlig upphandling så bör följande framhållas. Upphandlingsmyndigheten instämmer i att det är angeläget att sådan information sprids. Samtidigt
är det viktigt att framhålla att generella informationsinsatser ofta inte ger tillräcklig
effekt. Det är också viktigt att gränsdragningen mellan myndigheter, i det här fallet till
exempel mellan Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet,
klargörs. Därtill bereds i nuläget ett flertal andra lagstiftningsförslag kring offentlig
upphandling på Regeringskansliet, varav vissa är mycket omfattande. Eftersom
Upphandlingsmyndigheten har ett brett uppdrag men begränsade ekonomiska samt
personella resurser så är det av stor vikt att det här föreslagna informationsuppdraget
är fullt finansierat och att det har en sådan klar och entydig utformning och
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varaktighet att det är möjligt för myndigheten att genomföra på bästa sätt.
Upphandlingsmyndigheten önskar därför att departementet för en dialog med
myndigheten när ett sådant uppdrag närmare formuleras.
I övrigt har inte Upphandlingsmyndigheten några synpunkter på lämnade förslag.

Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Jurist Lena Forsmark har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Anders Asplund
deltagit.

____________________________
Inger Ek
__________________________
Lena Forsmark
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