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Infrastrukturdepartementet 

  

Yttrande över betänkandet Avgifter för 

information i elektronisk form, SOU 2020:82 
Ert dnr I2021/03462 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker utredningens förslag med följande 

synpunkter. 

IVO ställer sig på en övergripande nivå positiv till att det införs reglering som syftar till ett 

enhetligt förfarande myndigheter emellan vid utlämnande av information i elektronisk 

form. IVO kan dock se vissa tillämpningssvårigheter med den reglering Öppna data-

utredningen föreslår. IVO befarar också att förslagen kommer att medföra mer 

administrativt arbete hos myndigheterna. 

Liksom utredningen konstaterar anser IVO att gränsen mellan vad som utgör 

offentlighetsuttag respektive informationsuttag i övrigt inte är helt enkel att dra. Det gäller 

särskilt i fråga om så kallade potentiella handlingar. Därmed kan svåra avvägningar väntas 

uppstå och skönsmässiga bedömningar behöva göras hos respektive myndighet, vilket i 

förlängningen inte bidrar till enhetliga avgiftsuttag.  

Enligt IVO:s uppfattning är den beräkningsmodell som föreslås för informationsuttag i 

övrigt komplex då den innebär att tre, eller fyra, olikartade delar ska läggas till grund för 

uträkning av den sammanlagda avgiften. Beräkningen blir än mer kvalificerad när ett 

utlämnande omfattar information från flera avdelningar inom samma myndighet och 

arbete utförs av flera involverade medarbetare.  

Därtill finner IVO att förslagen leder till en ökning av myndigheternas administrativa 

börda även vid offentlighetsuttag, eftersom myndigheten alltid ska fakturera en avgift även 

när det rör sig om ett enkelt utskick via e-post av (fler än nio) befintliga filer. 

__________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Sabina Wikgren Orstam. Tf 

avdelningschefen Marja-Liisa Sten och chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den 

slutliga handläggningen. Juristen Ulrika Holfelt har varit föredragande. 

Beslutet har godkänts elektroniskt via e-post dag som ovan. 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 45184 

104 30 Stockholm 
 

Telefon 010-788 50 00 

registrator.vss@ivo.se 

www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 


