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Svar till: SERVICEFÖRVALTNINGEN Dnr 3.3.2–5/2020  

AVDELNINGEN FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP   

Angående ”REQUEST FOR INFORMATION INFÖR UPPHANDLING AV 

INSIKTSUTBILDNING TILL STOCKHOLMS STAD” 

 

En förstudie rörande upphandling av insiktsutbildningar angående funktionsnedsättning har inkommit 

till Funktionsrätt Stockholms stad. Syftet med efterföljande upphandling är att tillgodose deltagande 

förvaltningar, stiftelser och bolag med utbildningsstöd för insiktsutbildning för inne- samt utemiljöer.  

Delen för utbildningsstöd för insiktsutbildning syftar till att ge svar på hur det är att leva med en 

funktionsnedsättning. Den teoretiska delen som kopplas till insiktsutbildningen syftar till att ge svar på 

varför.  Målet med upphandlingen är att öka förståelsen och medvetenheten för området inom staden.  

 

Funktionsrätt Stockholms stad har tagit del av de frågeställningar som är tänkta att ingå i 

upphandlingen och vi anser att flera av frågorna är både adekvata och bör ingå. Däremot saknar vi en 

eller flera tydliga frågor som berör bolagens kunskap och erfarenhet av just funktionsrättsfrågor. Då 

upphandlingen handlar om att sprida kännedom om hur det är att leva med funktionsnedsättning bör 

bolagen få i uppgift att beskriva sin kunskap och kompetens på detta område. 

Även om t ex fråga 1 skulle kunna beröra detta är den frågan för otydligt skriven för att verkligen 

kräva den kompetens som behövs angående funktionsrätt. 

Vi föreslår att en fråga läggs till som kan lyda: ”Vilken kompetens och erfarenhet har bolaget av 

funktionsrättsfrågor och att utbilda angående dessa?” 

 

En annan frågeställning som är av yttersta vikt att den ingår, är att bolagen ska redovisa att deras sätt 

att utbilda förvaltningarna är tillgänglig för all personal oavsett funktionsförmåga.  

Därför bör en fråga läggas till i upphandlingen kring det.  

En sådan fråga skulle kunna lyda ”Beskriv på vilket sätt ert sätt att utbilda är tillgängligt för all 

personal oavsett funktionsförmåga.” 

 

Ytterligare ett inspel är att det är av stor vikt att liknande RFI:s i framtiden skickas ut brett så fler 

organisationer inom funktionsrättsrörelsen får möjlighet att delta. 

 

När det gäller syftet med insiktsutbildningarna är det också avgörande att sådan inte enbart hålls med 

fokus på inne- och utemiljöer då fokuset lätt blir enbart fysisk tillgänglighet. Fler utbildningar bör 

hållas med annat fokus t ex psykisk tillgänglighet.  

 

Det är viktigt att en utvärdering görs av insiktsutbildningen så de önskade syftena uppnås även i 

praktiken. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Quarnström  Kukkamariia Valtola Sjöberg 

Ordförande    Intressepolitisk ombudsman 

 
Funktionsrätt Stockholms stad - är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer verksamma inom 

staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet 

och jämlikhet på alla områden i samhället.  Funktionsrätt Stockholms stad representerar 32 föreningar med 

sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. 

 

 

 

mailto:kansli@funktionsrattstockholm.se

