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Innehåll
• Vad är och innebär PSI-lagen?

• Förhållandet till så kallad ”öppna data”

• Riksarkivets nya föreskriftsrätt 
avseende så kallade ”PSI-förteckningar”
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Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga 
förvaltningen 

• Grundregler avseende villkor vid statliga & kommunala 
myndigheters tillhandahållande av handlingar.

• Reglerar inte rätten till tillgång;  frågor om tillgång till 
handlingarna regleras i annan lagstiftning; TF, OSL, PuL
mm

• Syfte: främja utvecklingen av en informationsmarknad 
genom att underlätta enskildas användning av handlingar 
som tillhandahålls av myndigheter.
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Kort om PSI-lagens bakgrund
• EU-direktiv från 2003 (2003/98). Minimiregler om 

vidareutnyttjande av offentlig information – vilka villkor som myndigheter 
får ställa upp när handlingar tillhandahålls
– 2005: Sverige genomförde inga lagändringar utan meddelade 

Kommissionen att reglerna var genomförda i svensk rätt.
– 2007: Kom. meddelade att Sveriges åtgärder inte varit tillräckliga 

• 2008: Svensk PSI-förordning (bara avseende statliga 
myndigheter)
– 2008: Kom meddelade återigen att otillräckligt

• 2010 PSI-lagen träder ikraft

• Vissa direktivsbaserade ändringar infördes den 1 juli 2015



PSI-lagens huvudsakliga innehåll
När en myndighet bedömt att man ska tillhandahålla en handling 

[oavsett på vilken grund och i vilken form] gäller bl.a att;

• avgifter för vidareutnyttjande inte får överstiga kostnaderna för att 
reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna,

• villkor ska vara relevanta och ickediskriminerande och får inte i 
onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

• myndigheter ska informera om avgifter och andra villkor för 
vidareutnyttjande

• Nyhet: en förteckning ska publiceras över vilka typer av handlingar 
som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande
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PSI och ”öppna data”
• Öppna data = data som tillhandahålls elektroniskt och 

fritt utan att betydande tekniska eller rättsliga 
begränsningar uppställts för hur de får användas

• PSI = Public Sector Information = Information från 
offentlig sektor

• Avser handlingar från kommuner, landsting och statliga 
myndigheter som kan tillhandahållas, oavsett form och 
förekomst av villkor.
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Förhållande mellan allmänna handlingar, 
PSI och öppen data

Myndigheters allmänna handlingar (TF, 2 kap)

Allmänna handlingar som får vidareutnyttjas 

Handlingar som är tillgängliggjorda för 
vidareutnyttjande (myndighetens val)

Handlingar som uppfyller kriterierna för öppna data

7



Skyldighet att publicera förteckning
11 § PSI-lagen;

En myndighet ska informera om avgifter, inklusive
beräkningsgrund, och andra villkor för vidareutnyttjandet.

En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer 
av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt 
för vidareutnyttjande samt tillhörande information.

Informationen enligt första och andra styckena ska kunna
lämnas elektroniskt och utan avgift.



Riksarkivets mandat att föreskriva 
om PSI-förteckningar

15 §arkivförordningen;

Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ 
som anges i bilagan till offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i och utformningen av den 
förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra 
stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga förvaltningen.
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E-delegationens rekommendationer
- namnet på och en  kort beskrivning av 

informationsresursen

- senaste uppdatering

- tekniska format 

- info om avgifter och andra ev. villkor 

- kända begränsningar, 

- och eventuell särskild kontaktperson



Riksarkivets föreskrifter om statliga 
myndigheters arkiv RA-FS 1991:1, 16 §

Arkivförteckning - redovisning av handlingsslag och 
handlingstyper:

• Följande uppgifter ska anges om handlingsslag och handlingstyper:
– beteckning på handlingsslaget,
– namn på handlingsslaget,
– namn på ingående handlingstyper,
– handlingsslagets och de ingående handlingstypernas organisation,
– gallring, och
– Sekretess.

Uppgifter om villkor för vidareutnyttjande enligt PSI-lagen kan 
tillkomma i samband med revidering av RA-FS 1991:1

11



Tack!
tomas.isenstam@riksarkivet.se
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