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Yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet 
(SOU 2021:44) 

Region Kalmar län har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna 

yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). 

Yttrande 

Region Kalmar län är positiva till tillgänglighetsdirektivet i stort. Offentliga 

aktörer har redan idag krav på tillgänglighet när det gäller tjänster och 

information som tillhandahålls genom webbplatser eller mobila 

applikationer, genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Bedömningen är att Region Kalmar läns verksamheter i stort idag redan 

lever upp till de utökade krav som finns i tillgänglighetsdirektivet. 

Utökningen gäller istället framförallt privata verksamheter, vilket på sikt är 

positivt genom att kunskapen om tillgänglighetsfrågorna kommer att öka och 

få större prioritet hos till exempel mjukvaruleverantörer. 

Region Kalmar län ser gärna enkla, tydliga metoder för tillsynen av dels hur 

tillgängligheten ska följas upp, dels hur uppföljningen ska ske systematiskt. 

Region Kalmar län instämmer att så få möjligt som möjligt bör utöva 

tillsynen, och önskar att det finns en samtalspart när det gäller regelverket. 

Region Kalmar läns uppfattning är att tillgänglighetskrav i upphandling bör 

kravställas genom uppdragsgivaren, precis som övriga krav på 

varan/tjänsten/entreprenaden som upphandlas. Utmaningen med 

tillgänglighetskrav vid upphandling är att det idag inte finns en ansvarig 

enhet. Det innebär att ansvaret hamnar hos respektive beställare, och medför 

i sin tur en risk att kravet missas om verksamheten inte redan är väl insatt i 

området. Region Kalmar läns erfarenhet är att mognadsgraden här varierar. 

Region Kalmar län vill därutöver invända mot utredningens förslag att 

tillgänglighetskrav ska införas även vid upphandlingar som understiger 

tröskelvärdet (2,2 miljoner kronor). För att inte upphandlande myndigheter 

ska drabbas av en stor utökad administrativ börda bör dessa även fortsatt 

vara förenklade enligt Lagen om offentlig upphandling. 

Det är slutligen viktigt att det finns förebyggande stöd till regioners arbete 

med digital tillgänglighet. Region Kalmar läns ambition är att förbättra 

tillgängligheten för invånare, och utifrån det önskas enhetlig kunskap om 
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vilka åtgärder som krävs för att uppnå de formella kraven. Till exempel kan 

regelbundna utbildningar erbjudas till regioner, kommuner och myndigheter, 

och på så sätt effektivisera, få ned kostnader och göra det enklare att hålla en 

god nivå. Region Kalmar län ser positivt på att universell utformning 

diskuteras på flera ställen i betänkandet, och efterlyser att även dessa kan 

ingå i ovannämnda utbildningar. 
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