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Motion om strategi för öppna data - svar
Bakgrund
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion 2018-01-30
gällande en strategi för öppna data. Kommunfullmäktige har vid
sammanträde § 13/2018-02-06 remitterat motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar att denna motion lyfter en viktig
fråga som omfattar såväl medborgarperspektivet som digitaliseringsarbetet i
Mjölby kommun. Mjölby kommunen har i dag, via sin hemsida en del
exempel på publicering av öppen data. Exempel är de karttjänster som finns
under Boende och miljö.
Det finns dock inget samlat avsnitt för hämtning och/eller visning av öppen
data eller framtagna metoder/verktyg för allmänhetens användning. Det
finns, som motionen pekar på, gott om källor, underlag och goda exempel
på vad och hur som kan presenteras för allmänheten under rubriken öppna
data.
Kommunstyrelsens förvaltning kan arbeta fram ett förslag till en strategi för
öppna data, vilket bör föregås av en utredning kring vilka datakällor som
finns och hur dessa på bästa sätt ska kunna göras tillgängliga. Ett sådant
förslag bör kunna levereras innan sommaren. Konkreta aktiviteter för att
realisera denna strategi bör sedan hanteras som en del av budgetberedningen
för 2019.
Beslutsunderlag
 Missiv 2018-03-06
 Kommunfullmäktiges beslut § 13/2018-02-06
 Motion från Liberalerna 2018-01-30
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
1. Motionen beviljas.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Liberalerna
IT-enheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerandes sign
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-03-06

KS/2018:55

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Motion om strategi för öppna data - svar
Bakgrund
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion 201801-30 gällande en strategi för öppna data. Kommunfullmäktige har vid
sammanträde § 13/2018-02-06 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar att denna motion lyfter en
viktig fråga som omfattar såväl medborgarperspektivet som
digitaliseringsarbetet i Mjölby kommun. Mjölby kommunen har i dag,
via sin hemsida en del exempel på publicering av öppen data.
Exempel är de karttjänster som finns under Boende och miljö.
Det finns dock inget samlat avsnitt för hämtning och/eller visning av
öppen data eller framtagna metoder/verktyg för allmänhetens
användning. Det finns, som motionen pekar på, gott om källor,
underlag och goda exempel på vad och hur som kan presenteras för
allmänheten under rubriken öppna data.
Kommunstyrelsens förvaltning kan arbeta fram ett förslag till en
strategi för öppna data, vilket bör föregås av en utredning kring vilka
datakällor som finns och hur dessa på bästa sätt ska kunna göras
tillgängliga. Ett sådant förslag bör kunna levereras innan sommaren.
Konkreta aktiviteter för att realisera denna strategi bör sedan hanteras
som en del av budgetberedningen för 2019.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-03-06
Kommunfullmäktiges beslut § 13/2018-02-06
Motion från Liberalerna 2018-01-30
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Motionen beviljas.
___

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Datum

Diarienummer
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Liberalerna
IT-enheten
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Henrik Halvorsen
Tf. IT-chef

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Motion från Liberalerna om strategi för öppna data
Bakgrund
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en motion om införandet av en
strategi för öppna data i Mjölby kommun.
Beslutsunderlag
- Motion från Liberalerna daterad 2018-01-30
Beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunsekreterare
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till: Mjölby kommun, kommunfullmäktige

Motion om strategi för öppna data
Begreppet ”öppna data” har under det senaste årtiondet på allvar gjort entré i samhället. I fallet
offentliga organisationer är SKL:s definition av öppna data sådan dito som finns tillgänglig för vem
som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och
vidarelicensiering. Mer läsning finns bland annat hos SKL, oppnadata.se och geodata.se.
Utifrån ett EU-direktiv finns sedan år 2010 en svensk lag som behandlar individers möjlighet att ta
del av offentliga handlingar. En förlängning av detta är att organisationer utan kostnad för
användaren kan tillgängliggöra informationen som öppna data. Under 2018 får Sverige en ny,
dedikerad digitaliseringsmyndighet som bland annat får ansvar för öppna data. Att kommuner på
motsvarande sätt agerar för att stödja innovation och tillväxt är logiskt.
Det finns många olika fördelar för en kommun med att på detta sätt erbjuda olika typer av
information. En är den demokratiska aspekten, då insynen i verksamheten ökar och möjligheten till
både intern och extern granskning ökar. En annan fördel är att det uppmuntrar förekomsten
av ”ordning och reda” för data i offentliga verksamheter, en tredje är att det ger möjlighet för
externa aktörer att på olika sätt kombinera data för att skapa nya lösningar som både kan ge
fördelar för invånarna i stort och för näringslivet.
Några exempel på öppna data är befolkningsstatistik, luftkvalitet, skolresultat, lediga jobb,
skolmatsedlar, ekonomiska nyckeltal, kollektivtrafik, bullernivåer, GIS-data (kartor, geografiska
data) och trafikmätningar. Om denna karaktär av information lätt finns tillgänglig underlättas
kreativa lösningar på problem och olika aktörer stimuleras att bidra till att förbättra samhället.
Stöd och råd finns bland annat att få från SKL, men även andra kommuner och aktörer som sedan
många år tillbaka framgångsrikt har arbetat med att tillhandahålla öppna data.
Som en logisk uppföljning till den under 2017 antagna IT-strategin föreslås härmed:
-

att Mjölby kommun tar fram en strategi för öppna data.

Ekeberg, Mjölby, den 30 januari 2018

Tobias Josefsson
Liberalerna
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