SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-10-10
KF § 156

Motion från Jan Gyllenhammar (KD) om öppen data (16/KS 0240)
Sammanfattning
Jan Gyllenhammar (KD) föreslår i motion daterad den 28 september 2016
kommunfullmäktige besluta
" att initiera arbetet med öppen data genom att tydliggöra ägandeskap över detta område i
kommunens organisation samt
att utreda och ta fram en utvecklingsplan och strategi för hur öppna data kan presenteras på
Motala kommuns webb genom att använda sig av öppna standarder för publicering av
informationen på detta område samt
att man även successivt gör data tillgänglig i samma takt som kommunen arbetar med
utveckling av de dagliga IT-rutinerna, där lagstiftningen och EU-direktiven inte uttryckligen
förbjuder det eller där integritetsskäl gör det olämpligt, öppen och tillgänglig för alla."

Beslutsunderlag


Motion från Jan Gyllenhammar (KD) om öppen data

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion - Ö p p e n data
"Motala - den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden >9
— är vi helt öppna i kommunen
Kristdemokraterna i Motala ser gärna IT och
internet som mycket viktiga delar i formandet
av framtidens öppna kommun för våra
kommuninvånare.
Genom att tillgängliggöra Motala kommuns
öppna data skapar vi förutsättningar för
innovationer och en mer transparent och
öppen kommun.
För Kristdemokraterna är det självklart att
data s o m samlats in, bearbetats eller
producerats med skattemedel också ägs av
skattebetalarna. Den ska därför i så stor
utsträckning som möjligt tillgängliggöras för
de som är intresserade av att ta del av den.
Öppen data bidrar till ökad öppenhet då fler
kan ta del av den information som
kommunens verksamheter besitter.
Kommuninvånarna kan enklare själva
kontrollera att kommunen lever upp till
ställda förväntningar, samtidigt som
transparensen i verksamheterna ökar.
Öppna data är ett sätt att skapa större insyn
för medborgarna i kommunens förvaltning.
Definitionen av öppna data är digital
information som är fritt tillgänglig för alla utan
inskränkningar. S o m en offentlig förvaltning
har Motala kommun mycket information s o m
går under den definitionen. Det kan
exempelvis handla om sådan data som kö till
barnomsorgen, meritvärden från skolan,
besöksstatistik på biblioteket eller
sevärdheters lokaliseringar och öppettider. I
flera fall är det data som vi redan samlar in,
men s o m vi enbart skickar vidare till
sammanställande organ - S C B , S K L etc.

för våra invånare?
Datan kan även användas för att producera
appar, webbapplikationer med mera till nytta
för kommunens invånare. Endast fantasin
sätter gränser för vad kreativa människor
kan åstadkomma om de ges möjlighet att ta
del av information och skapa fritt med denna
som bas.
Genom att öppna upp kommunens öppna
data kan vi visa upp data och nyckeltal s o m
redan finns på ett för medborgarna
lättillgängligt sätt. G e n o m att visa upp så
kallad PSI-data (Public Sector Information)
kan vi också på ett väl underbyggt sätt
presentera och prata om våra verksamheter,
externt som internt. V i öppnar också upp
användningen av befintlig data till
entreprenörer/innovatörer som med hjälp av
den data s o m vi tillhandahåller kan skapa
tjänster/applikationer som är till nytta för
medborgare och besökare till kommunen.
Kristdemokraterna vill därför att Motala
kommun initierar arbetet med öppen data
genom att tydliggöra ägandeskapet i vår
organisation samt utreder vilken data s o m
kan tillgängliggöras på kommunens webb för
allmänheten successivt. I utredningen s k a
hänsyn tas till frågor om integritet och vad
gällande lagstiftning samt även P S I direktivet (The re-use ofpublic sector
information) och Inspire-direktivet
(Infrastructure for Spatial Information in
Europé) tillåter.
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Varför ska man publicera öppna data?
Det finns många goda anledningar för Motala kommun att publicera öppna data,
tex:
•
Ökad insyn i hur kommunen fungerar
•
Möjliggör för ökat inflytande från medborgarnas sida
•
Om öppna data används för att utveckla t.ex. mobilapplikationer så ger det
medborgarna fler möjligheter att interagera med kommunen och
kommunens data
•
All kommunens data är finansierad av skattebetalarna, så den bör vara
tillgänglig för skattebetalarna
•
Genom ökad insyn, ökat inflytande och mer användning av data så kan
förhoppningsvis delar av kommunen effektiviseras
Några exempel på webbsidor med Öppen data:
•
Helsingborgs stad
https://oppna.helsingborg.se/
•
Örebro kommun
http://www.orebro.se/psidata/
•
Linköpings kommun
http://www.linkoping.se/open/
•
Sveriges Riksdag
http://data.riksdagen.se/

V.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta Motala kommun
att initiera arbetet med öppen data genom tydliggöra ägandeskap över detta område
i kommunens organisation samt
att utreda och ta fram en utvecklingsplan och strategi för hur öppna data kan presenteras på
Motala kommuns webb genom att använda sig av öppna standarder för publicering
av informationen på detta område samt
att man även successivt gör data tillgänglig i s a m m a takt s o m kommunen arbetar med utveckling
av det dagliga IT rutinerna, där lagstiftningen och EU-direktiven inte uttryckligen förbjuder det
eller där integritetsskäl gör det olämpligt, öppen och tillgänglig för alla

Kristdemokraterna Motala
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