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Strategi för öppna data
Bakgrund
Mjölby kommun har genom en motion från liberalerna beslutat § 49/201804-24 att bifalla motionen om öppna data.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till strategi för
öppna data i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Missiv
Förslag till strategi för öppna data
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut
___
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Kommunstyrelsen

Strategi för öppna data - missiv
Bakgrund
Mjölby kommun har genom en motion från liberalerna beslutat §
49/2018-04-24 att bifalla motionen om öppna data.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till strategi
för öppna data i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Missiv
Förslag till strategi för öppna data
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar strategin för öppna data enligt förslag.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr Kommundirektör

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

Strategi för Öppna
data
Beslutad av fullmäktige eller xx-nämnd. 2018-xx-xx/§ xx:
Diarienummer:
Dokumentansvarig nämnd:
Dokumentansvarig tjänsteperson: IT-Chef

Vision, Policy, Strategi, Plan, Riktlinje

1. Sammanfattning
Detta dokument beskriver inriktning för Mjölby kommuns arbete med Öppna
data, samt kort beskrivning av övergripande aktiviteter och ansvar för arbetet.

2. Inledning
Bakgrund
PSI-lagen (Lagen om Public Sector Information) är sedan 2010 en lag baserat på
ett direktiv från EU-kommissionen. Syftet är att göra offentlig information mer
tillgänglig så att olika aktörer i samhället ska kunna använda öppen data för att
skapa nya produkter och tjänster. På regeringens webbsida kan man läsa
följande:
”Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt
eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet
i offentlig förvaltning och bättre service.”
Denna strategi arbetar mot kommunmålen 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen
ska vara bland de 25% bästa i landet, och 4.2 Medborgarna ska få en god service
och ges förutsättningar till inflytande.

3. Syfte
Inriktning för öppen data i Mjölby kommun
En viktig startpunkt för att arbeta aktivt med en strategi är att det finns en
definierad inriktning för arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
följande punkter ligger till grund för kommunens arbete kring öppna data:



Mjölby kommun ska genom att tillhandahålla öppna data för att skapa
ökad insyn och delaktighet för medborgare och företag
Arbetet med öppna data ska vara en katalysator för kommunens interna
arbete genom att tillgängliggöra data för verksamhetsstöd och analys av
den egna verksamheten
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Tillgången till öppna data ska bidra till att skapa förutsättningar för
ökad tillväxt i kommunen
Primärt ska öppen data publiceras på kommunens externa hemsida,
www.mjolby.se

Befintliga tjänster på övergripande nivå med för Mjölby kommun relevant
information, ska användas och mjölbydata ska presenteras på www.mjölby.se

Krav på öppna data
Mjölby kommun följer SKLs definitioner och krav på informationen som ska
publiceras som öppen data. På SKLs hemsida kan man läsa följande:
För att information ska räknas som öppna data måste de uppfylla följande krav:











Komplett. Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder
under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta
gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
Primär. Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i
originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta
möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
Aktuell. Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att
värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att
automatiskt kunna få information om uppdateringar.
Tillgänglig. Information görs tillgänglig för så många användare som
möjligt för så många ändamål som möjligt.
Maskinläsbar. Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör
maskinell bearbetning och samkörning med andra register
Fri. Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller
inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden
I ett öppet format. Det format informationen lämnas i följer en öppen
standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig
och fri från patentlicensvillkor

4. Genomförande
Befintlig publicerad information som naturligt kan klassificeras som öppen data
ska, förutom att publiceras på respektive verksamhets websidor, även
publiceras under huvudrubriken öppen data på www.mjolby.se
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5. Ansvar och uppföljning
Kommunstyrelsens förvaltning är beslutande kring vilken information som ska
göras tillgänglig som öppen data och inbördes prioritering av aktiviteter för att
förverkliga sammanställning och prioritering av dessa.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunledningskontoret
Telefon: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

