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Kommunfullmäktige 

 
 

Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data 
för ökad demokrati och tillväxt 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons (L) motion om Öppna data 
för ökad demokrati och tillväxt.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion från den 14 december 2016 att 
kommunfullmäktige beslutar att initiera och aktivera en plan för samordning 
och utveckling av Öppna data utifrån direktivet Public sektor information, 
(PSI), att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till den 
pågående IT-strategin, att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i 
kommunens verksamhetsutveckling med Öppna data samt att kommunens 
arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data redovisas i december 
2017. 
 
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommun-
ledningskontoret får i uppdrag att formera ett kommungemensamt projekt och 
utreda enligt motionens förslag. 
 
Kalmar kommun avser att under 2018 sätta ett särskilt fokus på IT och IT- 
utveckling och motionens ambition stämmer väl överens med kommunens och 
med anledning av det föreslås att kommunfullmäktige bifaller Inger 
Hilmanssons (L) motion om Öppna data för ökad demokrati och tillväxt.  
 
 
 
Annette Andersson   
kommundirektör   
 
Bilagor 
Protokollsutdrag från servicenämnden den 15 februari 2017, § 17. 
Motion från Inger Hilmansson (L) 14 december 2016. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 februari 2017 
 

§ 17 

Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för ökad 
demokrati och tillväxt 

Dnr SFN 2016/0938 

Handlingar 

Serviceförvaltningens skrivelse 2017-01-18 
Motion från Inger Hilmansson (L) – Öppna data för ökad demokrati och 
tillväxt 

Bakgrund 

Inger Hilmansson (L) har lämnat en motion som handlar om och beskriver 
Öppna data och dess betydelse för ökad insyn och demokrati. 
 
Yttrande 
Under de senaste åren har öppna data diskuterats i olika konstellationer i 
Kalmar kommun och vissa verksamheter har också gått igång med att 
publicera öppna data. Under denna tid har frågan mognat och fler 
verksamheter har också visat intresse av att publicera information.  
  
I diskussion med kommunens jurister rekommenderas en viss försiktighet då 
enstaka datamängder i sig kan vara ofarliga, men vid samkörning av flera 
datakällor kan den personliga integriteten för enskilda skadas. Därför är det 
viktigt att det vid varje enskild publicering görs en bedömning om dessa risker. 
  
Öppna data är ett bra sätt för att få en ökad insyn och demokrati och precis 
som motionen anger bör en plan för detta arbete sättas. 
  
Frågan är av mindre teknisk karaktär, där tekniken för publicering redan 
existerar, den största delen är verksamhets- och informationsägarrelaterad. Det 
viktigaste är att rätt data blir publicerat. Därför bör kommunledningskontoret 
få i uppdrag att formera ett kommungemensamt projekt och utreda enligt 
följande: 
  

 Att initiera och aktivera en plan för samordning och utveckling av 
Öppna data utifrån Public Sector Information (PSI) 

 Att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till det 
pågående arbetet med ny IT-strategi 

 Att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i kommunens 
verksamhetsutveckling med Öppna data 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-15 

 

 

 Att kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data 
redovisas i december 2017 

 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Anne-Katrin Foss (S) föreslår att nämnden ska bifalla 

förvaltningens förslag. 
2. Lasse Karlsson (L) föreslår att nämnden ska bifalla Inger 

Hilmanssons motion. 
 
Sedan överläggningen avslutas beslutar nämnden att bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
formera ett kommungemensamt projekt och utreda enligt följande: 
  

 Att initiera och aktivera en plan för samordning och utveckling av 
Öppna data utifrån Public Sector Information (PSI) 

 Att Öppna data integreras, alternativt lämnas som ett tillägg till det 
pågående arbetet med ny IT-strategi 

 Att chefer på olika nivåer utbildas och motiveras i kommunens 
verksamhetsutveckling med Öppna data 

 Att kommunens arbete med tillämpning och utveckling av Öppna data 
redovisas i december 2017 

 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Ingemar Einarsson Gunilla Johansson 
ordförande  
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