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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 
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