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Svar på remiss – Innovation genom information (SOU 
2020:55) 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Infrastrukturdepartementet har tagit fram ett huvudbetänkande Innovation genom 

information (SOU 2020:55) om implementering av Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av 

information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet). Förslaget har skickats på 

remiss till staden som har gett byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig. Inriktningen i 

huvudbetänkandet är ett förslag till en ny lag som ska främja tillgängliggörande av 

information på eget initiativ. Tanken bakom detta är att stödja informationsmarknaden 

och stimulera innovation.  

Lagförslaget fokuserar på tre huvudområden; vilka format som man kan begära att få 

information utlämnad i, myndigheternas möjlighet att ta ut avgifter för tillgängliggörande 

samt myndigheternas möjlighet att villkora vidareanvändande av informationen. Vilken 

information som kan göras tillgänglig för vidareutnyttjande regleras inte enligt lagen utan 

föreslås fortsatt regleras i andra lagar så som Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 

och Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Öppna geodata påverkar kontorets driftkostnader och orsakar stora intäktsbortfall 

eftersom man inte kan dela ut geodata som öppna data utan kostnad i en 

distributionskanal samtidigt som man tar betalt enligt gällande taxa i en annan kanal t.ex. 

vid begär av utlämnande. Av den anledningen har Göteborg behövt skjuta till centrala 

medel för förvaltning av gemensamma grundläggande geodata. Dessa medel skall täcka 

tidigare taxeintäkter på geodataförsäljningen samt i övrigt förvaltning av såväl statiska 

som dynamiska datamängder. När mängden data som ska göras till öppna data ökar även 

kostnaderna för detta. Öppna geodata behöver samlas in, bearbetas, lagras och 

distribueras i flera format och tjänster. Mycket av datan utgörs av dynamiska data som 

uppdateras med olika frekvens, allt ifrån realtid till längre tidsintervaller till exempel 

veckovis. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-23 

Byggnadsnämnden 2020-11-17 
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Eftersom denna data är omedelbart ajourhållen krävs omfattande IT-lösningar med 

kontinuerlig drift och support. Sammantaget kräver detta statlig finansiering till 

kommunerna. I lagförslaget föreslås dynamiska data tillhandahållas omedelbart efter en 

begäran eller, om detta skulle kräva en oproportionerlig arbetsinsats, inom skälig tid eller 

med de tillfälliga tekniska begränsningar som är nödvändiga.  

Myndigheter som tar ut avgifter för att uppnå full kostnadstäckning för att återinvestera i 

framställning av datamängder med bibehållen kvalitet behöver få adekvat finansiering, 

annars finns det risk att den övergripande kvaliteten försämras. Lägre avgifter riskerar att 

leda till minskat vidareutnyttjande efter som kvaliteten riskerar att bli sämre vilket 

motverkar syftet med öppna data-direktivet. En inskränkning riskerar även att leda till 

minskade incitament att arbeta med att göra informationen tillgänglig på eget initiativ och 

detta är direkt hämmande på innovationen.  

Sammantaget kräver detta statlig finansiering till kommunerna.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

I betänkandet anförs att öppna data inte bara gynnar ekonomiska aktörer, utan framförallt 

allmänheten och kan spela en viktig roll när det gäller att främja socialt engagemang och 

stimulera och främja utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och 

utnyttja information.  

Tillgängliggörande av information genom öppna data skapar en större öppenhet från 

förvaltningens sida mot allmänheten som på så sätt skapar en bättre relation mellan 

allmänheten och förvaltningen. En ökad öppenhet ökar även tillit till förvaltningen. 

 

Bilagor 

1. Innovation genom information (SOU 2020:55)  

https://www.regeringen.se/4a63bd/contentassets/9b6505e3b3964b4a9a7de4557c08e78d/sou-2020_55_webb.pdf
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Ärendet  

Stadsledningskontoret har översänt Infrastrukturdepartementets remiss avseende Öppna 

data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55. 

Remisstiden löper till den 26 november 2020. Stadsledningskontoret samordnar svaret för 

Göteborgs Stad och har gett stadsbyggnadskontoret och övriga berörda förvaltningar en 

möjlighet att yttra sig till stadsledningskontoret senast den 26 november 2020. 

Beskrivning av ärendet 

2019 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag att lämna förslag om ett 

genomförande av öppna data-direktivet, utredningen heter Öppna data-utredningen och 

har resulterat i huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55) 

Huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55) är ett nytt lagförslag 

där man vill främja vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn och andra 

offentliga aktörer. Detta utifrån EU:s Öppna data – direktiv. Uppdraget går ut på att 

främja och stödja den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data 

och annan digital information samt att stimulera innovation. 

Syftet med betänkandet är att implementera öppna data-direktivet och genom att upphäva 

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) 

och ersätta den med en ny lag; Förslag till lag (2021:000) om öppna data och 

vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag. 

Även om tanken är att främja tillgängliggörande med öppna data är direktivet inte 

tvingande och betänkandet klargör att det inte är lämpligt att ha en tvingande 

bestämmelse. Det är frivilligt att göra informationen tillgänglig på eget initiativ. 

Informationen ska dock göras tillgänglig vid en begäran om utlämnande så länge det inte 

finns något hinder för detta i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.  

Förslag till förändringar  

Format 

De formatkrav som framställs i lagen är att de ska vara öppna, maskinläsbara, tillgängliga 

och sökbara tillsammans med tillhörande metadata. Om en förfrågan inkommer med ett 

formatkrav ska det göras en bedömning om det är möjligt och lämpligt ur 

verksamhetssynpunkt att tillhandahålla informationen i efterfrågat format. En förfrågan 

kan innebära samma format som informationen redan finns i men det kan också innebära 

ett annat format. Den närmare tekniska reglering som behövs för att precisera formkraven 

förslås regleras genom förordning eller i myndighetsföreskrifter. Förslaget är att 

Myndigheten för digital förvaltning meddelar föreskrifter i den delen. 

Avgift 

Lagförslaget anger tydligt att lagen inte ger rätt att ta ut en viss fastställd avgift, utan 

betalning ska ske på annan grund. Avgiften begränsas dock av lagen med ett avgiftstak. 

Avgiften föreslås omfatta kostnader för att reproducera, tillhandahålla och sprida 

information, för att avidentifiera personuppgifter samt för att vidta åtgärder för att skydda 

konfidentiell affärsinformation. Avgifter som tas ut av arkiv får utöver det tidigare 

nämnda orsaker även omfatta kostnader för att samla in, framställa och lagra information. 
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Villkor för vidareutnyttjande 

Villkoren som lagförslaget presenterar är att de ska vara objektiva, proportionerliga och 

icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. De ska vara 

motiverade av ett allmänt intresse och får inte begränsa konkurrensen eller i onödan 

begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret eftersträvar en öppenhet gentemot invånarna i staden, 

tillgängliggörande av information bidrar till detta.   

Betänkandet tar upp vissa säkerhetsaspekter som man som förvaltning behöver beakta 

innan man gör information tillgänglig. Det förutsätter att det finns ett strukturerat 

informationssäkerhetsarbete på förvaltningen med rutiner för säkerhetsbedömningar av 

den information som tillgängliggörs. Utöver vanlig menprövning och 

sekretessbedömning krävs vid bedömning av eventuellt tillgängliggörande, även en 

bedömning av om informationen som lämnas ut kan sammanställas med annan 

information, aggregeras, och därmed utgöra ett nytt skyddsvärde. I betänkandet är man 

medveten om att det kan vara svårt att bedöma om att enskild information kan vara en 

sådan pusselbit som innebär ett nytt skyddsvärde.  

Stadsbyggnadskontoret instämmer i att det är viktigt att ett fungerande 

informationssäkerhetsarbete finns på plats för att undvika att känslig information 

tillgängliggörs. När det kommer till information som kan få ett nytt skyddsvärde, även 

om den kommer från öppna källor anser stadsbyggnadskontoret att det är viktigt att detta 

förtydligas. I betänkandet poängteras vikten av samverkan när det gäller att skaffa sig 

underlag för identifiering och analys av potentiella risker med tillgängliggörande av olika 

typer av information. Stadsbyggnadskontoret instämmer i att det finns ett behov av att 

utreda en formaliserad struktur för samverkan kring informationssäkerhetsfrågor 

ytterligare för att hantera de risker som kan uppkomma när information aggregeras och 

bearbetas. 

I betänkandet görs tydligt klart att det är viktigt att skilja på utlämnande av allmänna 

handlingar enligt 2 kap TF och att göra information tillgänglig via internet. I betänkandet 

uppmärksammas svårigheterna med rätten att ta del av allmänna handlingar och 

möjligheten att vidareutnyttja information. En begäran om vidareutnyttjande konstateras 

dock inte utgöra ett fristående sätt att få tillgång till information i större utsträckning än 

vad som följer av till exempel tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen. Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar och 

myndigheternas arbetssätt vid utlämnade av allmänna handlingar ska inte påverkas 

nämnvärt. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att enskildas rätt att ta del av allmänna 

handlingar inte påverkas nämnvärt. 

Formatkraven i lagförslaget inskränker myndigheters utrymme att bestämma att 

informationen inte ska tillhandahållas i digitala format eftersom det påverkar 

utskriftsundantaget enligt 2 kap. 16 § TF. Enligt bestämmelsen är inte en myndighet 

skyldig att tillhandahålla avskrift eller kopia i annan form än utskrift. Annan form av 

utlämnade,  till exempel genom e-post, sker som serviceåtgärd från myndighetens sida. 

Utskriftsundantaget kom till för att hindra automatiska behandlingar av uppgifters som  
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medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Utredarna menar dock i 

remissen att skyddet för den personliga integriteten ska stärkas genom att det i en särskild 

bestämmelse kodifieras att formatkraven inte får tillämpas om det är olämpligt med 

hänsyn till skyddet av personuppgifter. Stadsbyggnadskontorets bedömning i detta 

hänseende är att det kommer ligga på tjänstemännen att göra en avvägning i varje enskilt 

fall om formatkravet kan tillämpas eller inte. 

Ovanstående är en del i informationssäkerhetsarbetet och stadsbyggnadskontoret ser 

positivt på att man tydliggör detta i betänkandet. 

I lagförslaget föreslås ett tak för avgiftsnivå utifrån särskilda principer och begränsas till 

att omfatta kostnader för att reproducera, tillhandahålla och sprida information enligt 

lagen samt för att avidentifiera personuppgifter och för att vidta åtgärder för att skydda 

konfidentiell affärsinformation. Detta är en inskränkning i kommuners möjlighet att ta 

avgift för tillhandahållandet.  

Endast om det följer av den nya lagen så har kommunen rätt att genom civilrättsliga 

överenskommelser och avtal bevilja exklusiva rättighet att vidareutnyttja information. 

Lagen kommer medge möjlighet att bevilja exklusiva rättigheter för att tillhandahålla en 

tjänst av allmänt intresse om avtalet publiceras digitalt och omprövas vart tredje år. Hur 

detta påverkar kommunens möjlighet att genom offentlig upphandling av tjänster som 

tillhandahålls utifrån allmänt intresse har inte behandlats närmare i betänkandet. Vidare 

kan kommunens förhandlingsläge avseende avtal om datainsamling påverkas avsevärt. 

Att den som samlar in data inte får exklusiv rättighet under avtalstiden kan medföra 

ökade kostnader för datainsamling. Detta, beaktat inskränkningen av möjligheten att ta ut 

avgift behöver utredas närmare. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i dock i att detta är en förutsättning för att genomföra 

öppen data-direktivet, men att utredningen inte beaktat de ekonomiska konsekvenser 

inskränkningen i avtalsfrihet innebär för myndigheter som samlar in data från extern 

leverantör. 

För kommuners del kan nämnas att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som 

deltagit i regeringsuppdraget har identifierat värdefulla datamängder enbart i form av 

sådan information som redan i dag tillhandahålls via en statlig myndighet. Sådan data är 

harmoniserad och den statliga myndigheten sköter tillhandahållandet på samlat vis. 

Förutsatt att datamängden ifråga håller sig till de som SKR och regeringsuppdraget har 

utpekat så bedöms kommunerna inte ha kostnadsökningar för till exempel 

harmoniseringar, uppbyggnad av tekniska miljöer och förvaltning för tillhandahållande.  

Stadsbyggnadskontoret är tveksamma till detta när det gäller vissa särskilt värdefulla 

datamängder såsom egenproducerade ortofoton, baskarta, höjdinformation och stadskarta. 

Även olika former av 3D-information såsom stadsmodeller, terrängmodeller, ytmodeller 

och laserdata efterfrågas och kommer att behöva tillgängliggöras och tillhandahållas. Här 

kommer kommunen få betydande kostnadsökningar och inkomstbortfall. 
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