
Checklista för tillgänglighet 1 (4) 
Datum: 

Diarienummer: 

Behöver ni ställa krav på 
tillgänglighet i den här 
upphandlingen? 

Det här underlaget kan användas under den förberedande fasen inför en upphandling 
för att bedöma om krav på tillgänglighet ska ställas i upphandlingen. Det är utformat 
med vissa frågeställningar som bör besvaras för att komma fram till om 
tillgänglighetskrav ska ställas i upphandlingen.  

Underlaget avser upphandling: 

Ansvarig: 

Vem som upprättat underlaget: 

Lagstiftning: 9 kap. 2 § LOU och LUF 
När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska 
specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Undantag får göras endast 
om det finns särskilda skäl. 
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, 
ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestämmas med hänvisning 
till den rättsakten. 
Lagstiftningen gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. Lagstiftningen gäller 
dock inte för upphandlingar som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
även om de är över tröskelvärdena.
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Datum: 

Diarienummer: 

Förutsättningarna för det aktuella kontraktet: 

Finns egna politiska eller organisatoriska målsättningar om att ta social hänsyn? Är 
tillgänglighetsfrågor av lokalt eller medialt intresse?  

Om ja bör det kanske tas hänsyn till tillgänglighet i upphandlingen oavsett om lagen 
kräver det eller inte. Ange förutsättningarna.  

Kriterier för att bedöma om krav på tillgänglighet ska ställas: 

1. Vad är kontraktets totala värde?

- Om under tröskelvärdet eller om upphandlingen avser sociala tjänster och 
andra särskilda tjänster behöver inte krav på tillgänglighet ställas.

- Om över tröskelvärdet kan krav på tillgänglighet behöva ställas. Gå vidare 
till nästa steg.

2. Ska det som köps in användas av fysiska personer?

Det gäller oavsett om det som upphandlas ska användas av allmänheten eller av 
personal vid den upphandlande myndigheten. 

- Om nej, behöver inte krav på tillgänglighet ställas.
- Om ja, kan krav på tillgänglighet behöva ställas. Gå vidare till nästa steg.

3. Undantagsbestämmelse: Finns det några särskilda skäl att inte ställa krav på
tillgänglighet?
- Dessa skäl ska ha samband med föremålet för upphandlingen.
- En situation där undantagsbestämmelsen skulle kunna vara tillämplig är

där det redan från början står klart att det som ska upphandlas inte
kommer att användas av personer med funktionsnedsättning, till exempel
om upphandlingen gäller maskin-till-maskin.

- Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att
tillgänglighetskrav inte behöver ställas.
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Diarienummer: 

- Om ja, behöver inte krav på tillgänglighet ställas enligt LOU och LUF. Se
dock nästa steg.

- Om nej, ska krav på tillgänglighet ställas.

4. Oavsett om undantagsbestämmelsen gäller eller inte måste man alltid ta
hänsyn till om det finns särskilda bestämmelser i speciallagstiftning om
tillgänglighet. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet i byggnadsverk eller
inom kollektivtrafikområdet.

- Byggnadsverk
• Plan- och bygglagen:

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hinder mot
tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit
allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med
hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är
enkelt att avhjälpa. Det gäller också för annan anläggning,
skyltar och ljusanordningar.

- Kollektivtrafikområdet
• Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik:

Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar
sådan trafik ska se till att trafiken anpassas med hänsyn till
resenärer med funktionshinder. När kollektivtrafik planeras
och genomförs ska funktionshindrades särskilda behov
beaktas. De färdmedel som används ska så långt det är möjligt
vara lämpade för resenärer med funktionshinder.

• Lagen om kollektivtrafik:
Bytespunkter och linjer ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska
verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för
alla resenärsgrupper.

Finns det några särskilda bestämmelser om byggnadsverk, kollektivtrafik eller andra 
områden gällande tillgänglighet som det måste tas hänsyn till? 

- Om ja, måste de alltid tillämpas.
- Om nej behöver inte krav på tillgänglighet ställas enligt

speciallagstiftning.
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Datum: 

Diarienummer: 

5. Finns det några obligatoriska krav på tillgänglighet inom EU:s regelverk? Till 
exempel när det gäller upphandling av webb finns krav på att följa EU:s 
webbtillgänglighetsdirektiv, som i Sverige genomförts genom lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service.

- Om ja, ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänvisning till 
de reglerna.

Beslut: 

Den samlade bedömningen leder fram till beslutet: 

☐ Krav på tillgänglighet ska ställas enligt lag.

☐ Krav på tillgänglighet behöver inte ställas enligt lag, och kommer därför inte att
ställas i denna upphandling.

- Om nej, spara checklistan och lägg till handlingarna.

☐ Krav på tillgänglighet behöver inte ställas enligt lag, men det görs ändå i denna
upphandling.

- Om ja, skriv varför det görs i motivtexten.

Sammanfattande motiv till beslutet: 
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