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SMHI stödjer förslaget till komplettering av lagstiftningen beträffande upphandling 

såsom det presenterats i betänkandet med nedanstående kommentar.  

 

SMHI anser att det finns behov av att utöka handlingsoffentligheten inom 

upphandlingsområdet så att även sådana offentligt kontrollerade upphandlande enheter 

som inte omfattas av offentlighetsprincipen kommer att omfattas. SMHI anser dock att 

det av den föreslagna lagtexten inte klart framgår att de textändringar som nu föreslås 

bara ska gälla sådana upphandlande enheter som idag inte omfattas av 

offentlighetsprincipen. SMHI anser att föreslagna skrivningar kan uppfattas så att de, 

avseende de upphandlande enheter som omfattas av offentlighetsprincipen idag, 

innebär dubbelreglering. Detta skulle i så fall innebära ett avsteg från den princip som 

kommer till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap. 2 § 2 st. att begränsning av 

rätten att ta del av allmän handling (sekretess) ska anges i särskild lag eller i lag som 

hänvisar till den särskilda lagen. Vidare kan föreslagen skrivning skapa otydlighet då 

reglerna för hur beslut att inte lämna ut de handlingar som rör upphandlingar skiljer 

sig från de som gäller för upphandlande enheter som omfattas av 

offentlighetsprincipen. Beslut av en upphandlande enhet som inte omfattas av 

offentlighetsprincipen kan överklagas till förvaltningsrätt medan beslut av myndighet 

som omfattas av offentlighetsprincipen kan överklagas till kammarrätt. Eftersom 

förslagen skrivning inte gör skillnad mellan dessa kan otydlighet uppstå. Mot denna 
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bakgrund föreslår SMHI att här föreslagna skrivningar i denna del ändras så att det 

klart framgår att de bara riktar sig till upphandlande enheter som inte omfattas av 

offentlighetsprincipen.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Rolf Brennerfelt efter föredragning 

av chefsjuristen Michael af Sandeberg. I handläggningen har också inköpschefen 

Johan Lundström och verksjuristen Sofia Bergenbrant deltagit. 

 

 

 

Rolf Brennerfelt 

Generaldirektör 

 

 


