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Ändring av kommunstyrelsens 
delegationsordning  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen överlåter tillsvidare beslutanderätt till stadsdirektören, i enlighet 
med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Beslut som fattas med stöd 
av sådan delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen medger tillsvidare att stadsdirektören i sin tur uppdrar åt annan 
anställd inom staden att besluta i stadsdirektörens ställe genom vidaredelegation. 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till stadsdirektören, som i 
sin tur anmäler besluten till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Med anledning av ny lagstiftning gällande tillgängliggörande av data som trädde i kraft 
den 1 augusti 2022 bedömer stadsledningskontoret att det finns behov att komplettera 
kommunstyrelsens delegationsordning. För att säkerställa en effektiv handläggning kring 
begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, som enligt lagstiftningen 
ska göras inom fyra veckor, föreslår stadsledningskontoret att beslutanderätten i dessa 
frågor delegeras till stadsdirektören. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
1. Föreslagen justering i kommunstyrelsens delegationsordning 

 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-25 
Diarienummer 0891/22 
 

Handläggare  
Nora O’Dowd 
Telefon: 031-368 01 51 
E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Med anledning av ny lagstiftning gällande tillgängliggörande av data som trädde i kraft 
den 1 augusti 2022 bedömer stadsledningskontoret att det finns behov att överlåta 
beslutanderätt till stadsdirektören i ärenden avseende begäran om tillgängliggörande av 
data för vidareutnyttjande.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 augusti 2022 trädde lagen (2022:818) om den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av data (härefter datalagen) i kraft. Lagen har införts i syfte att 
implementera EU:s direktiv 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 

Syftet med datalagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för 
vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på 
informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte 
innebär risker för Sveriges säkerhet. Med data avses information i digitalt format 
oberoende av medium. 

Den som har rätt att få tillgång till data enligt annan lagstiftning, exempelvis 
tryckfrihetsförordningen, har rätt att begära att data görs tillgänglig för vidareutnyttjande i 
enlighet med de krav som följer av datalagen. Detta kallas begäran om tillgängliggörande 
av data för vidareutnyttjande. Den som får en sådan begäran är då skyldig att handlägga 
ärendet och pröva om en begäran om vidareutnyttjande kan tillgodoses. 

Ett ärende om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra 
veckor. Tidsfristen ska få förlängas med ytterligare fyra veckor, om en begäran är 
omfattande eller komplicerad. Myndigheten ska underrätta sökanden om förlängningen 
och redovisa skälen för den senast tre veckor från den dag då begäran kom in. Om en 
begäran inte helt eller delvis kan tillgodoses ska myndigheten på sökandens begäran 
lämna ett skriftligt och motiverat beslut, som då också blir möjligt att överklaga i 
förvaltningsdomstol. 

Stadsledningskontorets bedömning 
För att underlätta för verksamheten att hantera handläggningen av ärenden på ett effektivt 
sätt, inom ramen för de av lagstiftningen satta tidsfristerna, föreslår stadsledningskontoret 
att beslutanderätt överlåts till stadsdirektören i enlighet med bilaga 1.   

 

 

 

 

Erica Farberger 

Förste stadsjurist 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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     Bilaga 1 

 

Justering i kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kap Ärendetyp Delegat Anmärkning 

7.2.23. Beslut om att helt eller 
delvis avslå begäran om 
tillgängliggörande av 
data för 
vidareutnyttjande. 

Stadsdirektören 5 kap. lag (2022:818) om 
den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av 
data 
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