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Socialdepartementet 
DNR S2021/04731 

 
 
BETÄNKANDE SOU2021:44 GENOMFÖRANDE AV TILLGÄNGLIGHETSDIREKTIVET  
 
YTTRANDE 
Region Västerbotten har tagit del av betänkandet om genomförande av 

tillgänglighetsdirektivet och lämnar härmed sitt yttrande. 

 

Sammanfattande kommentar 
Region Västerbotten anser att direktivet är välformulerat och att det stämmer väl 

överens med Västerbottens regionala utvecklingsstrategi och målsättning att alla 

människor i så hög utsträckning som möjligt, aktivt, ska kunna ta del av och medverka i 

samhällslivet, det vill säga, att självständigt kunna välja, fatta egna beslut och påverka 

sitt liv. Enhetliga regler och större utbud av tillgängliga produkter och tjänster 

underlättar för alla och bör leda till bättre förutsättningar och ökad delaktighet på lika 

villkor för personer med funktionsnedsättning inom hela EU.  

 

4. Produkter och tjänster som ska omfattas 
 
4.2.4 E-böcker och ändamålsenlig programvara 
Region Västerbotten ställer sig positiv till att e-böcker och e-medier samt 
ändamålsenlig programvara, tjänster och grundlagar belyses i utredningen. Samtidigt 
är det angeläget att betona att viss försiktighet kan infinna sig hos leverantörer av 
strömningstjänster, verk och programvaror om det innebär extra arbete och extra 
kostnader. Det skulle då kunna motverka tillgängligheten. 
 

5. Krav på produkter 
Region Västerbotten anser att kraven, särskilt inom kollektivtrafikens område, är 
rimliga och viktiga. Det underlättar tillgänglighetsarbetet som görs inom 
kollektivtrafiken, det vill säga, att produkter och tjänster på marknaden är tillgängliga 
enligt en europeisk standard. Det underlättar även vid upphandling. Det som föreskrivs 
påverkar framför allt indirekt de kollektivtrafikaktörer (Länstrafiken i Västerbotten, 
Norrtåg, operatörer och finansiärer av kollektivtrafik) som verkar i regionen, genom att 
dessa upphandlar/finansierar produkter och tjänster som i sin tur behöver följa 
tillgänglighetskraven i remissen. Det är framför allt Länstrafiken i Västerbotten, 
Norrtåg samt de upphandlade operatörerna, i de fall de själva köper in produkter och 
tjänster som används av resenärerna, som påverkas och sedan tillhandahåller till 
resenärerna. Region Västerbottens egen kollektivtrafikrelaterade verksamhet – 
myndighetsutövning, utvecklingsarbete samt finansiering av kollektivtrafik - påverkas 
inte direkt då regionen inte tillhandahåller några produkter och tjänster till resenärer.  
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6. Krav på tjänster 
Se punkt 5.  
 
8. Gällande rätt 
 
8.11.2 Barnkonventionen 
Barn ska tillförsäkras sina rättigheter utan åtskillnad och oavsett barnets, förälderns 
eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etiska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, 
börd eller ställning i övrigt.  
 
I utredningen sägs att tillgänglighetsdirektivet kan innebära att den som har behov av 
att till exempel läsa böcker i ett tillgängligt format blir mer hänvisad till en kommersiell 
marknad för att hitta tillgängliga e-böcker. Det finns därmed en risk att mer ansvar 
läggs på den enskilde individen att själv skaffa tillgänglig e-bok, läsutrustning, 
smartphones etcetera. Med ett ökat ansvar på ekonomiskt utsatta grupper som redan 
befinner sig i ett digitalt utanförskap finns stor risk att den digitala ojämlikheten ökar 
än mer. När det gäller unga med funktionsnedsättning så har de ofta svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden och de har en svagare ställning i samhällslivet. De har på 
många sätt betydligt sämre levnadsvillkor i jämförelse med andra unga. 
Deltidsanställningar, mindre andel fasta anställningar, högre arbetslöshet, längre 
arbetslöshetstider samt högre grad av sjukskrivningar är ofta rådande. Detta riskerar 
därmed innebära att det blir både svårare och dyrare för unga personer med 
funktionsnedsättning att tillgodogöra sig olika slags litteratur i och med att de ofta har 
låga inkomster och i stor utsträckning står utanför arbetsmarknaden. Barn och unga 
har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv, att aktivt kunna delta i samhället, att ta del 
av information samt att åtnjuta sina demokratiska rättigheter.    
 
Region Västerbotten ställer sig bakom utredningen som betonar att detta är farhågor 
som måste tas på stort allvar och att tillgänglighetsdirektivets inverkan på vilken 
möjlighet som finns för målgruppen att få faktisk tillgång till tillgängliga e-böcker, 
läsutrustning med mera ska följas upp mycket noga.  
 

16. Behöriga myndigheter 
 
16.6 Universell utformning och främjandearbetet 
Region Västerbotten instämmer i utredningens bedömning att myndigheter som har 
ett främjandeansvar även bör ansvara för att sprida information om universell 
utformning som ett sätt att möta kraven i tillgänglighetsdirektivet samt om vikten av 
att göra rätt från början i arbetet med tillgänglighet. Det vill säga, att utforma nya 
produkter, tjänster, miljöer och program med mera för att dessa ska kunna användas 
av så många som möjligt – utan behov av anpassning eller specialutformning i 
efterhand, något som ofta är mycket kostnadskrävande.  
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18. Konsekvensanalyser   
 
18.3 Nyttor 
Region Västerbotten instämmer med utredningen om vikten av att säkra fullständig 
respekt för rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som 
bidrar till oberoende, social och yrkesmässig integrering och deltagande i samhällslivet. 
Ökad tillgänglighet där så många som möjligt inkluderas är eftersträvansvärt och 
innebär fördelar för hela samhället i stort. Under livets olika faser – som barn, ung, 
vuxen och äldre är ökad tillgänglighet till nytta. Vem som helst kan också drabbas av en 
funktionsnedsättning eller funktionsbegränsning och då dra nytta av en ökad 
tillgänglighet.  
 
18.5 Övriga konsekvenser 
Region Västerbotten anser att en analys behövs av hur priser på produkter och tjänster 
som kommuner, regioner och deras bolag upphandlar, påverkas.  
 
 
 
I detta ärende har Region Västerbotten, regionala utvecklingsnämnden, yttrat sig.  
 



PROTOKOLL  28 (64) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-09-29 
 
   

 
 

§ 164. 
Yttrande över remiss Tillgänglighetsdirektivet  
Dnr: RUN 333-2021 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Tillgänglighetsdirektivet (SOU 
2021:44) enligt upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning  
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna svar på remiss av betänkande av 
utredningen om genomförande av Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Remissen har 
skickats ut av Socialdepartementet. Sista svarsdatum är den 1 november 2021. 

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att skapa en europeisk standard för tillgänglighet och 
därigenom undanröja hinder på den inre marknaden. Direktivet innebär en mer enhetlig 
tillämpning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Enhetliga regler och större utbud av tillgängliga produkter och tjänster på den inre 
marknaden förväntas i sin tur även leda till bättre förutsättningar för personer med någon 
form av funktionsbegränsning att vara delaktiga på lika villkor inom hela EU. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2021-09-20 § 146 
Förslag till yttrande 
Remissmissiv Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) 
Betänkandet i sin helhet kan läsas via: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2021/05/sou-202144/ 

_________ 
Beslutsexpediering 
Socialdepartementet 
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PROTOKOLL 1 (64) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden 2021-09-29 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdestid  

Sammanträdesplats 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Onsdagen den 29 september 2021 

 Kl. 13:00-17:25 
Sammanträdet ajourneras kl. 13:55 till 14:09 för 
en kortare paus. 
Sammanträdet ajourneras igen kl. 16:05 till 
16:15 för en kortare paus. 

Deltagande sker digitalt. 

Enligt närvarolista sidan 2-3 

Enligt närvarolista sidan 3  

Paragrafer §§ 149-185

Underskrifter Genom digital signering 

Sekreterare  Jonathan Lundberg 

Ordförande Rickard Carstedt (S) 

Justerare Åsa Ågren Wikström (M) 

BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 

Organ  Regionala utvecklingsnämnden 

Sammanträdesdatum  2021-09-29 

Anslagsdatum  Protokollet anslås senast två dagar efter justering 

Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum 

Förvaringsplats för protokollet Region Västerbotten, Regionala 
utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå 

Comfact Signature Referensnummer: 21152SE



PROTOKOLL  2 (64) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-09-29 
 
   

 
 

Närvarolista 
Namn Parti Närvaro Reservation 

 
Anteckningar/ 
Tjänstgörande 
Ersättare 

§ §  
Ledamöter (13)  Kl. 13:00 Kl. 14:09 Kl. 16:15 172 177  
Rickard Carstedt S X X X   Ordförande, digitalt 
Åsa Ågren Wikström  M X X X X  Vice ordförande, 

justerare, digitalt 
Ylva Hedqvist Hedlund  V X X X   Digitalt 
Marita Fransson  S X X X   Digitalt. 
Lars Lilja  S X X X   Digitalt. 
Nina Björby S X X X   Digitalt. 
Jamal Mouneimne  S X X X   Digitalt. 
Ahmed Hersi V X X X   Digitalt. 
Anna-Karin Nilsson M X X X X  Digitalt. 
Carina Sundbom C X X X X X Digitalt. 
Nicke Grahn L X X X X  Digitalt.  
Veronica Kerr  KD X X X X X Digitalt. 
Zacharias Tjäder  MP - - -   Tjänstgörande ersättare 

Karin Lundström (S) 
Ersättare (13)        
Karin Lundström  S X X X   Tjänstgör i stället för 

Zacharias Tjäder (MP), 
digitalt. 

Mahmoud Al-Turk S X X X   Digitalt.  
Maja Lundström S - - -    
Olov Nilsson S - - -    
Charlotte Lundqvist  S X X X   Digitalt 
Kjell Öjeryd V - - -    
Andreas Löwenhöök M - - -    
Ulf Eriksson C X X X   Digitalt. 
Olle Edblom C X X X   Digitalt. 
Cecilia Festin Stenlund L X X X   §§ 149-172, digitalt.  
Hans-Inge Smetana KD X X -   §§ 149-159, §§ 164-

172, digitalt. 
Mattias Larsson C X X X   Digitalt. 
Christer Rönnlund  M - - -    
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PROTOKOLL  3 (64) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-09-29 
 
   

 
 

 
Övriga närvarande 
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör 
Rachel Nygren, stabschef, §§ 149-172 
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare 
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, §§ 149-163 
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare 
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare, §§ 149-162 
Lena Nordling, ekonomiansvarig 
Petter Lundberg, chef Mediacenter, §§ 149-157 
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB, § 158 
Katarina Zingmark, ekonomiansvarig Norrlandsoperan AB, § 158 
Eva Andersson, styrelseordförande Norrlandsoperan AB, § 158 
Eva Lundström, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 159 
Kerstin Olla Grahn, styrelseordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 159 
Ulrika Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 160 
Anders Lidström, styrelseordförande Västerbottens museum AB, § 160 
Harriet Hedlund, vice styrelseordförande Västerbottens museum AB, § 160 
Fabian Arnheim, VD Skellefteå Museum AB, § 161 
Marie Bergslycka, styrelseordförande Skellefteå museum AB, § 161 
Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, § 162 
Martin Hedqvist, styrelseordförande Västerbottensteatern AB, § 162 
Annika Sandström, regionturismchef, § 163 
Kerstin Hamre, samordnare Samhällsbyggnad, §§ 149-177 
Maud Ericsson, infrastrukturstrateg, §§ 165-166 
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, §§ 152-175 
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, § 178 
Helena Björnwall Åström, regional bibliotekschef, §§ 174-181 
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 152-153, §§ 160-161 
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 158-164 
Veronica berg, politisk sekreterare, § 152 
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PROTOKOLL  4 (64) 
Sammanträdesdatum 

Regionala utvecklingsnämnden  2021-09-29 
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