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Uppdrag till Statskontoret att utvärdera hinder för 
vidareutnyttjande av öppna data från statliga myndigheter 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera vilka hinder som finns 

mot att använda eller vidareutnyttja öppna data från vissa statliga myndig

heter. Analysen ska främst avse sådana offentliga data där en ökad använd

ning bedöms kunna medföra stor nytta för medborgare, företag och det 

civila samhället. 

Statskontoret får för uppdraget rekvirera högst 300 000 kronor för 2017. 

Kostnaderna ska belasta anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 

strategisk betydelse, anslagspost 1, under utgiftsområde 22 

Kommunikationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till 

Kammarkollegiet, som ska ha inkommit senast den 1 augusti 2017 . Redo

visning av använda medel och återbetalning av ej utnyttjande medel ska ske 

till Kammarkollegiet, senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska 

Statskontoret lämna en ekonomisk redovisning över använda medel till 

Kammarkollegiet, med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

Statskontoret ska senast den 12 mars 2018 slutredovisa uppdraget till 

regeringen (Finansdepartementet). 

Bakgrund 

Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig förvalt

ning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10: 17 5) framhållit 

att en stor del av den information som finns hos kommunala och statliga 

myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för med

borgarna, företagen och det civila samhället. Regeringen anser att det ska 
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vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig 

värdet av dessa informationsresurser. 

Information hos en statlig eller kommunal myndighet kan även vara till nytta 

i en annan myndighets verksamhet. En ökad användning av information 

inom den offentliga förvaltningen kan indirekt bidra till värde för med

borgare, företag och det civila samhället genöm högre kvalitet och effektivi

tet i offentliga verksamheter. Detta är i linje med målen i regeringens strategi 

för en digitalt samverkande statsförvaltning. 

Öppna offentliga data är data som är fria för vem som helst att använda, 

återanvända och distribuera, utan andra möjliga villlmr än källangivelse och 

vidarelicensiering. I granskningsrapporten Den offentliga förvaltningens 

digitalisering - en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 
2016:14) har Riksrevisionen bedömt att öppna data kan skapa samhälls

ekonomisk nytta genom att ge förutsättningar för innovation och tillväxt. 

Regeringen delar denna bedömning och anser att information från den 

offentliga förvaltningen är en hittills till stor del outnyttjad resurs, som kan 

ha ett stort värde för olilrn aktörer i samhället. 

Riksarkivet fick den 16 juni 2016 i uppdrag av regeringen att främja statliga 

myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande 

(Fi2015/02025/SFÖ och Fi2016/01537 /SFÖ). Enligt uppdraget ska 

Riksarkivet bl.a. stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt 

gemensamma riktlinjer. 

I sitt uppdrag att följa upp statliga och kommunala myndigheters arbete med 

att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande har Statskontoret före

slagit att regeringen ska styra statliga myndigheter genom generella eller 

specifika uppdrag för att markera intresset för och vil,:ten av de statliga 

myndigheternas arbete med vidareutnyttjande (S2014/3536/SFÖ). 

Regeringen bedömer att det behövs underlag som belyser vilka hinder som 

finns mot en ökad användning eller ett ökat vidareutnyttjande av öppna data 

för att kunna vidta rilctade åtgärder och formulera specifika uppdrag. 

Närmare om uppdraget 

Statskontoret får i uppdrag av regeringen att analysera vilka hinder som finns 

mot att använda eller vidareutnyttja prioriterade öppna data. Med priori-
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terade öppna data avses offentliga data eller kategorier av offentliga data som 

förvaltas av vissa statliga myndigheter och som i form av öppna data kan 

medföra stor nytta för medborgare, företag och det civila samhället. 

Utvärderingen ska utgå från, men inte begränsas till, de prioriterade kate

gorier av data som redovisas i Europeiska kommissionens riktlinjer om 

rekommenderade standardlicenser, datauppsättningar och avgifter för 

vidareutnyttjande av handlingar (2014/C 240/01). 

Statskontoret ska fokusera på information som är publicerad som öppna 

data och redogöra för vilka praktiska hinder, i form av bristande tillgänglig

het, kvalitet, användbarhet eller interoperabilitet, som finns mot en ökad 

användning eller ett ökat vidarutnyttjande. 

Statskontoret ska vid utförandet av uppdraget samråda med Riksarkivet. 

Statskontoret ska även samråda med Lantmäteriet, som i sitt regleringsbrev 

för 2016 fick i uppdrag att bl.a. kartlägga nyttor och kostnader för myndig

hetens genomförda satsningar på öppna data och erfarenheter från sats

ningar på öppna data i de nordiska grannländerna. 

På regeringens vägnar 

Ardalan Shekarabi 

I 

Alexander Wall 
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Kopia till 

Statsråds beredningen/ SAl\!I 

Finansdepartementet/BA 

Riksarkivet 

Lantmäteriet 
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