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Begäran om uttlämnande av allmän handling
Beslut
Med stöd av 31 kap 16 § offentlighet och sekretesslagen (2009:400) (OSL) avslår
Västerbottens läns landsting er begäran om att få ta del utav begärda handlingar.
Beslutsmotivering
Ni har begärt att få ta del av delar av ett anbud lämnat av LoudnBright
Systemintegrationer AB i upphandling gällande krisledningscentraler (dnr VLL 7282016), uppgifterna ni önskar ta del av är bilagorna; ”hårdvaruförteckning service
priser övrigt”, ”ritningar” samt ”systembeskrivningar”.
Landstinget bedömer att handlingarna omfattas av sekretess, ni har utifrån detta
begärt ett överklagningsbart beslut. De handlingar som begärs ut bedömer
Västerbotten läns landsting innehålla sekretessuppgifter som skyddas enligt 31 kap
16 § OSL.
Enligt 31 kap 16 § OSL framgår bl.a. att sekretess gäller för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket,
2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild
anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
LoudnBright AB har själv uppgett att då denna typ av anbud upphandlas frekvent
och till stor del utgörs av unikt lämnat förslag från Leverantör så kan företaget lida
mycket stor skada ur konkurrenshänseende i kommande upphandlingar av liknade
karaktär. LoudnBright AB bedömer att de kan lida mycket stor ekonomisk skada om
uppgifterna lämnas till en konkurrent. Detta skulle röja materialval, metod för
genomförande/funktion, hur systemet är fysiskt designat, prisstrategi på detaljnivå
som ej är av allmänintresse i anbud där total summa utvärderas tillsammans med
teknisk lösning.
Landstinget bedömer att de uppgifter ni begärt att få ta del av är mycket detaljerade
och beskriver leverantörens strategi och affärsupplägg på ett tydligt sätt. Det är
därigenom sådana uppgifter om en enskilds affärs och driftförhållanden och det finns
särskild anledning att anta att ett offentliggörande skulle innebära skada för
anbudsgivaren. Landstinget bedömer vidare att dessa uppgifter i handlingarna skall
sekretessmarkeras och därigenom inte lämnas ut.
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Hur man överklagar
Landstingets beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligen till
Kammarrätten i Sundsvall. Överklagandet skall skickas till Västerbottens läns
landsting, 90189 Umeå inom tre veckor från delfåendet av beslutet. Överklaganden
som inkommer senare än tre veckor från delgivningstillfället kan inte prövas.
I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som
ni begär. Ni bör också ange varför ni anser att beslutet ska ändras.
Landstinget kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse har inkommit, men om så
inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.
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