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Svar på remissen – Tillgänglighetsdirektivet, SOU 

2021:44 

Region Örebro län har givits möjlighet att besvara remiss för 

Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44. Region Örebro län välkomnar 

initiativ för att främja tillgänglighet, men uppfattar att direktivet i liten 

omfattning kommer att direkt beröra vår kärnverksamhet. I den mån 

exempelvis upphandling av hjälpmedel berörs, utgår Region Örebro län från 

att dessa förändringar kommer att följas av direktiv och information. 

Funktionshinderrådet ställer sig i huvudsak bakom det remissvar som lämnats 

av organisationen ”Funktionsrätt Sverige”. 

 

En särskild utredare har tagit ställning till hur Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighet för produkter och tjänster 

(tillgänglighetsdirektivet) ska genomföras i Sverige. Region Örebro län har 

givits möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Region Örebro 

län tackar för denna möjlighet. En ökad tillgänglighet harmonierar med FN:s 

konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ökar 

förutsättningarna för att fler människor blir delaktiga i samhället, vilket skapar 

förbättrade möjligheter för en god folkhälsa. 

 

Tillgänglighetsdirektivet berör i första hand de ekonomiska aktörer som 

tillverkar, importerar och tillhandahåller produkter. De tjänster som Region 

Örebro län tillhandahåller i form av vård och tandvård, regionaltrafik etc. 

berörs i liten utsträckning. Direktivet förväntas inte heller att i någon 

nämnvärd omfattning påverka exempelvis kommunikativa tjänster.  

 

Tillgänglighetsdirektivet kan innebära vissa förändringar som skulle kunna 
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beröra upphandling av vissa typer av hjälpmedel. Region Örebro län 

förutsätter att sådana förändringar genomförs med stöd av tydliga direktiv och 

information. Region Örebro län delar sålunda utredarens analys om att 

upphandlingsmyndigheten borde få ett uppdrag att ta fram en vägledning eller 

informationsmaterial kring tillgänglighet. 

 

Digitalisering, e-tjänster och nationell samverkan kring detta omfattas av ett 

annat delbetänkande (SOU 2021:56 – Vägen till tillgänglighet), vilken 

kommer att besvaras senare. 

 

Vad gäller hur förändringar i enlighet med tilläggsdirektivet kan komma att 

påverka patienter eller grupper med funktionsnedsättning förutsätter Region 

Örebro län att företrädare för dessa grupper har givits möjlighet att i 

vederbörlig ordning lämna synpunkter på eventuella konsekvenser som 

förändringarna kan medföra. En avstämning i rådet för Funktionshinderfrågor 

visar att medlemmarna i stort sett ställer sig bakom det svar som 

samarbetsorganisationen ”Funktionsrätt Sverige” lämnat. Rådet för 

Funktionshinderfrågor är ett forum för samråd, samverkan och kunskapsutbyte 

mellan bland andra funktionshinderföreningarnas länsorganisationer och 

Region Örebro län. 
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