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Principer vid tillgängliggörande av
information för vidareutnyttjande
Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat förslag från
Myndigheten för digital förvaltning (”DIGG”).
Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den
upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att
stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling. Myndighetens uppdrag är att
verka för rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna
och näringslivets utveckling. Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor
till kommuner och regioner.

Förslagen
Upphandlingsmyndigheten är som utgångspunkt positiv till ambitionen med förslaget
att öka effektiviteten och transparensen i samhället. Det finns stora vinster med att det
offentliga har en enhetlig strategi och ett gemensamt mål med generella frågor av
denna typ.
Enligt Upphandlingsmyndigheten framstår den juridiska statusen på de föreslagna
principerna som oklar. Detta behöver därför klargöras. Eftersom de föreslagna
principerna, såvitt Upphandlingsmyndigheten förstår, inte utgör bindande regler är
det mycket angeläget att detta tydliggörs. Begreppen ska och bör ska enligt förslaget
användas ”i förhållande till följsamhet till principerna”. Vad som avses med detta är
för Upphandlingsmyndigheten otydligt både i språklig och materiell mening. Det är
viktigt att det tydligt framgår i vilken mån principerna är tänkta att vara
handlingsdirigerande, vägledande eller bara informerande. I den mån det är tänkt att
principerna ska vara handlingsdirigerande är det av särskild betydelse att det tydligt
anges samt att det också framgår var det lagliga stödet finns.
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Enligt förslaget till den första principen ska öppna standardiserade licenser användas.
Upphandlingsmyndigheten efterfrågar i denna del vägledning i form av exempel.
Vad gäller förslaget till den andra principen om att erbjuda information avgiftsfritt,
bör rätten att ta ut avgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191) tydliggöras. Härvid
bör särskilt övervägas att klargöra att en myndighet får ta ut avgifter för varor och
tjänster som den tillhandahåller, bara om det följer av en lag eller förordning eller av
ett särskilt beslut av regeringen. Vidare bör det av principen framgå att avgifter kan
utgöra ett hinder också för civilsamhällets aktörer, utöver för små och medelstora
företag och privatpersoner.
Beträffande förslaget till den tredje principen ser Upphandlingsmyndigheten ett behov
av att i vissa fall kunna föra en dialog med användarna. Detta för att kunna förbättra
och vidareutveckla användarupplevelsen. Det bör övervägas att lämna utrymme för
detta i utformningen av principen.
I dagsläget använder Upphandlingsmyndigheten inte Sveriges dataportal. Det skulle
därför vara önskvärt med en tydligare beskrivning av vad som förväntas enligt den
fjärde principen. Det bör möjligen också tydliggöras att information som vanligtvis
inte tillhandahålls för vidareutnyttjande givetvis kan begäras ut.
Upphandlingsmyndigheten välkomnar den femte och sjätte principen om att
tillgängliggöra information efter användarnas behov samt att erbjuda aktuell,
komplett och uppdaterad information.
Vad beträffar den sjunde principen önskar Upphandlingsmyndigheten ett
tydliggörande om i vilken utsträckning information ska hållas tillgänglig även efter att
den blivit inaktuell. Det skulle i längden kunna ställa höga krav på teknisk prestanda
hos verksamheten.
____________
Chefsjurist Anders Asplund har beslutat i detta ärende. Jurist Linnea Eriksson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Lena Forsmark
deltagit.

Anders Asplund

Linnea Eriksson
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