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Begäran om utfående av handlingar 

Kommunledningskontorets beslut 
Kommunledningskontoret avslår er begäran om att fa ta del av hela Itslearning AB, Pearson 
Sweden AB och Softronic AB anbud i en upphandling avseende Lärplattform for 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Dnr 13-017. Kommunen lämnar inte ut uppgifter vad 
gäller delarna enligt nedan, men bifaller begäran i övrigt. 

Lämnas inte ut: 
• Beskrivning av närliggande funktioner (1.2). 
• Beslcrivning av huvudfunktioner (1.3.1) förutom de delar som rör 1.3.1.4n och 1.3.1.5r 

då dessa endast utvärderats genom beskrivning. 
• Uppgifter om test- och demonstrationsmiljö. 
• Beslcrivning av övriga funktioner och övriga obligatoriska funktionskrav (1.3.2). 
• Beslcrivning av icke obligatoriska krav (2). 
• I förekommande fall CV. 
• I förekommande fall referenser utöver vad som efterfrågats i anbudsinbjudan. 
• I förekommande fall villkorsbilagor. 
• I förekommande fall produktbeslcrivningar. 

Ärendet 
Sentensia Q AB har den 30 januari 2015 hos kommunledningskontoret begärt att fa ta del av 
samtliga inkomna anbud. 

Skälen för Kommunledningskontorets beslut 
Enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen gäller selcretess hos myndighet för 
uppgift om affärs- eller driftförhållanden for enskild som har trätt i affärsförbindelse med 
myndigheten om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften 
röjs. Selcretess gäller således med ett s.k. ralct slcaderekvisit, dvs. presumtionen är för 
offentlighet. Dessutom skall det av särskild anledning kunna antas att den enskilde lider skada 
om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada och även helt rättsenliga åtgärder kan 
ibland fa bedömas som skada (prop. 1979/80:2 Del A s. 83). 
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Kommunen anser att ovan nämnda uppgifter i anbudet avser affärskritisk information vilken 
har strategisk affärshetydelse för bolagen i konkurrenshänseende. Om dessa uppgifter länmas 
ut kan dessa inverka skadligt på företagets affärsverksamhet. Mot bakgrund av det anförda 
finns det enligt kommunledningskontorets uppfattning särskild anledning att anta att ovan 
nämnda anbudsgivare lider skada om de begärda handlingarna lämnas ut, varför begäran 
avslås i den delen (jfr Kammarrättens i Göteborg dom 6 maj 2010 i mål nr 1532-10). 

Som ovan 
\ 

Charlotta Frenander 
Upphandlingschef 

Överklagande 
Beslutet överklagas skriftligt. I slaivelsen skall anges vilket beslut som överldagas och den 
ändring i beslutet som yrkas. 

Skrivelsen ges in till kommunledningskontoret. Den skall ha kommit in dit inom fre veckor 
från den dag då bolaget fick del av beslutet. 


