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Begäran om att få ta del av "framtida" upphandlings-
underlag 
Ett flertal kommuner har hört av sig till oss med anledning av att de fått en 
framställan från ett företag vid namn Consult-Center som begär att få 
"samtliga anbudsinfordringar i kommunens upphandlingar av varor och 
tjänster enligt bifogad förteckning". Företaget skriver vidare: "Vi motser 
tacksamt skriftlig bekräftelse på att kommunen tillmötesgår vår begäran och 
antecknar oss på aktuella sändlistor för erhållande av anbudsunderlag i 
kommande upphandlingar". 

Vi gör följande bedömning när det gäller företagets framställan. 

Enligt 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen (TF) skall allmänna handlingar 
som är offentliga, dvs som inte är skyddade av sekretess, lämnas ut på begä-
ran. Utlämnandet skall ske genast eller så snart det är möjligt. Den som 
önskar ta del av en allmän handling kan välja mellan att ta del av den på 
stället eller att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen. 

En handling är "allmän" om den förvaras hos myndigheten och är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap 3 § TF). 

Det finns således inte någon skyldighet enligt TF att tillmötesgå en begäran 
att få del av ännu ej upprättade handlingar (framtida allmänna handlingar). 
Däremot kan en kommun inte vägra att lämna ut upphandlingsunderlaget 
(förfrågningsunderlaget) när det väl är upprättat. 

Företagets framställning måste närmast uppfattas som en form av 
"prenumeration" på underlag för framtida upphandlingar, vilket är en över-
service som kommunerna inte är skyldiga att tillhandahålla. Vi vill dock 
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framhålla att den kommun som ser något värde i att tillmötesgå företagets 
begäran givetvis kan göra det. 

_______________ 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundsjuristerna Ulf 
Palm, tfn 08-772 44 32 och Ulrika Lindmark, tfn 08-772 44 36. 
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