Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till E-delegationen
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Dir.
2010:32

Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010
Utvidgning av uppdraget
E-delegationen har tidigare fått i uppdrag att bl.a. koordinera de
statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt. Utöver
det ursprungliga uppdraget ges delegationen i uppdrag att
främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra
förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar. Arbetet
ska ta sin utgångspunkt i den lag om vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen som föreslås i
propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet
och tillväxt (prop. 2009/10:175). Delegationen ska även inom
ramen för sitt uppdrag att utveckla vägledningar ta fram
riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala
medier exempelvis webbforum och bloggar.
E-delegationens ursprungliga uppdrag
Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att ge en kommitté i
uppdrag att bl.a. koordinera de statliga myndigheternas ITbaserade utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för
medborgare, företagare och medarbetare. Ytterligare uppgifter
är att koordinera vissa IT-standardiseringsfrågor och att bistå
regeringen i det internationella arbetet på området. Syftet är att
stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda
möjligheter
för
myndighetsövergripande
samordning
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(dir. 2009:19). Kommittén har antagit namnet E-delegationen
(Fi 2009:01).
Vidareutnyttjande av offentlig information
Information som samlas in eller framställs av myndigheter har
ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen.
Det finns flera exempel på information hos myndigheter som
kan användas kommersiellt. Väderinformation kan t.ex.
användas för kommersiella vädertjänster och kartinformation
och annan geografisk information kan användas för t.ex. GPStjänster. Ytterligare ett exempel är den officiella statistiken.
Offentlig information från svenska myndigheter vidareutnyttjas
sedan länge i betydande omfattning för såväl kommersiella som
ideella ändamål. Eftersom svenska myndigheter har betydande
informationstillgångar av hög kvalitet i elektronisk form är
potentialen för vidareutnyttjande stor.
Det är enligt regeringens mening viktigt att förbättra
förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från
myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål.
PSI-direktivet
Europaparlamentet och rådet antog den 17 november 2003 ett
direktiv (2003/98/EG) om vidareutnyttjande av information från
den offentliga sektorn (PSI-direktivet) 1 . Direktivet innehåller en
uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar
som finns hos myndigheter och vissa andra organ. Syftet med
direktivet är att skapa förutsättningar för en europeisk
informationsmarknad genom att genomföra ett minimum av
harmonisering och anta en allmän ram för villkor för
vidareutnyttjande av handlingar som produceras inom den
offentliga förvaltningen. Direktivet skulle vara genomfört i
medlemsstaterna den 1 juli 2005. Direktivet har delvis
genomförts genom förordningen (2008:31) om villkor vid
vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter.
1

EGT L 345, 31.12.2003, s. 90, Celex 32003L0098.
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I propositionen Offentlig förvaltning för demokrati,
delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175) föreslås en lag om
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen. Genom den föreslagna lagen genomförs PSIdirektivet i svensk rätt.
Riktlinjer för användning av s.k. sociala medier
E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för
myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för
den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag.
Myndigheterna har samtidigt börjat använda s.k. sociala medier
för att fånga upp användarnas behov i syfte att utveckla sina
tjänster. Enligt delegationen bör en sådan utveckling främjas.
Uppdraget
Vidareutnyttjande av information
Delegationen ges i uppdrag att, med utgångspunkt i den
föreslagna lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen, främja och samordna myndigheternas
arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande
av information från den offentliga förvaltningen.
I sitt arbete för att förbättra förutsättningarna för
vidareutnyttjande av information ska delegationen verka för
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om goda exempel på
hur information kan tillhandahållas. Delegationen ska
undersöka hur information praktiskt och tekniskt kan
tillhandahållas för automatiserade uttag i de fall uttag i sådan
form är tillåtet och den berörda myndigheten har bedömt att
utlämnande av informationen i elektronisk form är lämpligt.
Delegationen ska i detta arbete särskilt uppmärksamma behovet
av skydd för den personliga integriteten. När det gäller frågor
om utlämnande av handlingar i elektronisk form ska
delegationen dessutom beakta de överväganden och förslag som
redovisas i E-offentlighetskommitténs slutbetänkande Allmänna
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handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU
2010:4).
I PSI-direktivets artikel 8.2 anges att myndigheterna ska
uppmuntras att använda standardiserade licenser. Delegationen
ska bedöma på vilka områden och för vilken typ av handlingar
sådana standardiserade licenser kan behövas och vilka frågor de
bör reglera. Delegationen ska, om den bedömer att det behövs, i
samråd med berörda myndigheter utarbeta sådana
standardiserade licenser och föreslå hur de ska hanteras i
framtiden.
Vidare ska delegationen verka för att myndigheterna på ett
ändamålsenligt sätt informerar om vilka handlingar som finns
hos myndigheten och som tillhandahålls för vidareutnyttjande.
Delegationen ska utveckla former för att tillgängliggöra
informationen om handlingar för vidareutnyttjande i en samlad
form, t.ex. på en gemensam webbplats. Delegationen ska i detta
arbete säkerställa att skyddet för den personliga integriteten kan
upprätthållas.
Delegationen ska särskilt uppmärksamma förutsättningarna
för mindre och nyetablerade företag att få tillträde till
marknaden för offentlig information.
Delegationen ska följa utvecklingen på området och bedöma
behovet av ytterligare förvaltningsgemensamma insatser.
Delegationen ska utreda om någon myndighet behöver ges
stödjande, vägledande, samordnande eller andra uppgifter på
området.
Riktlinjer för användning av sociala medier
Delegationen ska inom ramen för sitt uppdrag att utveckla
vägledningar även ta fram riktlinjer för statliga myndigheters
användning av sociala medier, t.ex. Facebook och Twitter.
Delegationen ska i detta arbete särskilt beakta rättsliga aspekter
på sådan användning.
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Uppdragets genomförande
Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter.
Delegationen ska särskilt samråda med Datainspektionen
och Riksarkivet. När det gäller arbetet att främja, leda och
samordna myndigheternas arbete med att förbättra
förutsättningarna för vidareutnyttjande av information ska
delegationen även samråda med Ekonomistyrningsverket och
Statskontoret samt på lämpligt sätt med andra aktörer t.ex.
näringslivet.
Delegationen ska inte föreslå ändringar i grundlag.
Arbetet ska redovisas i de rapporter som delegationen enligt
sina direktiv ska lämna den 1 mars och den 1 oktober varje år.
(Finansdepartementet)

