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Vad är PSI-lagen
 Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EUdirektiv (2003/98/EG), direktivet har ändrats genom (2013/37/EU)
 Syftet med lagen och direktivet är att främja utvecklingen av en
europeisk informationsmarknad och att förhindra att myndigheter
beslutar om konkurrensbegränsande villkor för vidareutnyttjande.
 Vilka handlingar som ska tillhandahållas för vidareutnyttjande styrs
inte av direktivet utan bestäms av nationell lagstiftning (TF och OSL).
Skyddet för personuppgifter påverkas inte av PSI-direktivet

PSI-lagen, historik
 Lagen omfattar statliga och kommunala myndigheter och
kommunala företag. Vissa verksamheter har tidigare
undantagits, bl a utbildnings- och kultursektorn och handlingar
som tillhandahålls i myndighets affärsverksamhet
 Avgiftsbestämmelse om hur hög avgifter vid begäran om
vidareutnyttjande får vara.
 Krav i lagen på att villkor för vidareutnyttjande ska vara
relevanta och icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av
vidareutnyttjande.
 Avslagsbeslut med motivering

PSI-utredningens uppgifter
Utredningen hade två uppgifter
1.

Att föreslå nödvändiga lagändringar i PSI-lagen, med anledning
av beslutade ändringar i direktivet (2013/37 EU )

2. Att analysera och föreslå åtgärder som ytterligare bidrar till att
främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen.

Beslutade ändringar i PSI-lagen
 Lagens tillämpningsområde utvidgas så att den omfattar arkiv, bibliotek
och museer, även högskolebibliotek.(Obs lagen gäller inte handlingar
för vilka tredje man innehar upphovsrätt).
 Ny huvudregel om avgifter, som innebär att avkastning på investeringar
inte får ingå i avgiftsunderlaget.
 Undantag från huvudregeln om avgifter, gäller för myndigheter som är
skyldiga att ta ut avgifter vid vidareutnyttjande för att täcka en väsentlig
del av kostnaderna för verksamheten.
 Samma undantag gäller också för arkiv, bibliotek och museer som får ta
ut avgifter för vidareutnyttjande. Oavsett krav på kostnadstäckning.

Beslutade ändringar i PSI-lagen
 ”Affärsverksamhet” byts ut mot ”konkurrensutsatt verksamhet” i
bestämmelsen om vilka handlingar som inte omfattas av lagen.
 Myndigheterna ska (elektroniskt) publicera en förteckning över
vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas
elektroniskt för vidareutnyttjande.
 Myndigheterna skall informera om avgifter, inklusive
beräkningsgrund, och andra villkor för vidareutnyttjandet
 Myndigheterna ska på begäran lämna skriftliga beslut om att inte
lämna ut handlingar eller om vidareutnyttjande har förenats med
villkor.

Beslutade lagändringar i PSI-lagen
 En allmän princip införs om att handlingar som omfattas av
lagen och tillhandahålls av myndigheter, får vidareutnyttjas.
 Lagändringarna har trätt ikraft den 1 juli 2015.

Övriga främjandeåtgärder
 Riksarkivet bör få i uppdrag att inrätta och förvalta en gemensam
portal för de statliga myndigheterna.
 Inga riktade insatser till kommunsektorn.
 SKL har egna aktiviteter , bl a Vägledande principer för öppna
data, Nationellt ramverk för öppna data, finns på www.skl.se

