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Svar på remiss om genomförande av Open
Stockholm Award 2014
Förslag till beslut
Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar att:
Remissvaret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
I samband med Stockholms stads lansering av öppna data genomfördes under
våren 2012 tävlingen ”Open Stockholm Award”. Stadsledningskontoret föreslår
att Open Stockholm Award genomförs på nytt 2014 med i princip samma koncept
som 2012, men med vissa ändringar och kompletteringar.
I remissen föreslås även att staden under 2012 – 2013 tillgängliggör flera nya
datakällor samt skapar möjligheter till integration av öppna data med andra
organisationers datakällor. Stadsledningskontoret föreslår att stadens nämnder ges
i uppdrag att införa nya datakällor med öppna data inom sina verksamhetsområden
Stadsarkivet ställer sig positivt till att ett genomförande av Open Stockholm
Award genomförs igen 2014. Stadsarkivet framhåller att förvaltningen har en
viktig uppgift inom öppna data genom sitt ansvar för att verka för att stadens
allmänna handlingar är tillgängliga. Stadsarkivet driver ett aktivt utvecklingsarbete
vad gäller användning och vidareutnyttjande av digital information. Stadsarkivet
initierade 2012 PSI-labbet, en tankesmedja med syfte att konkretisera vad öppna
data betyder i Stockholm och i Sverige.
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Stadsarkivet ansvarar för e-arkiv Stockholm, en plattform som ger förutsättningar
för att göra information tillgänglig så att den kan vidareutnyttjas. Stadsarkivet
anser att det i förslaget till beslut till fullmäktige även ska infogas att stadens
nämnder ska beakta att anslutning till e-arkiv Stockholm innebär ett utökat
möjliggörande av tillhandahållande av öppna data. Stadsarkivet anser även att
insyn hos myndigheter i syfte att fördjupa demokratin bör ges en större plats i
eventet, t ex som tema.

Utlåtande
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av Stockholms stadsarkiv.
Remissen
Ärendet har remitterats till kulturnämnden för svar senast den 28 mars 2013.
I samband med Stockholms stads lansering av öppna data genomfördes under
våren 2012 tävlingen ”Open Stockholm Award”. Open Stockholm Award har
resulterat i 336 inkomna bidrag i idétävlingen och 42 inkomna appar. Tävlingen
har också resulterat i att data som är av värde för stadens intressenter fångats upp
på ett tydligare sätt och publicerats som öppna data. Staden har också fått en tydlig
bild av behoven inom området samt vilka datakällor som bör utvecklas.
Stadsledningskontoret föreslår att Open Stockholm Award genomförs på nytt 2014
med i princip samma koncept som 2012, men med vissa ändringar och
kompletteringar.
För att nå ytterligare framgång med Open Stockholm Award är det enligt remissen
viktigt att staden under 2012 – 2013 tillgängliggör flera nya datakällor samt skapar
möjligheter till integration av öppna data med andra organisationers datakällor.
Stadens föreskrifter ska också hållas tillgängliga på ett samlat och ordnat sätt som
öppna data på stadens webbplats.
Stadsledningskontoret föreslår att stadens nämnder ges i uppdrag att i nära samråd
med kommunstyrelsen utveckla och införa nya datakällor med öppna data inom
sina verksamhetsområden vilket ställer krav på att data kan frigöras från stadens
verksamhetssystem på ett kontrollerat sätt.
Stadsledningskontoret vill också framhålla att kontoret har en viktig uppgift i att
samordna stadens eget arbete inom öppna data med regionala och nationella
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initiativ, inom IT-forum Kommunförbundet Stockholms län, med Sveriges
Kommuner och Landsting, E-delegationen och Vinnova.
Förvaltningens synpunkter
Stadsarkivet ställer sig positivt till ett nytt genomförande av Open Stockholm
Award 2014. Ett event av den typen sätter fokus på en viktig fråga och hjälper
staden att utveckla lösningar inom området.
I förslaget anges att tema för ny tävling bör vara desamma som 2014: innovation,
hållbarhet och Smart City. Stadsarkivet vill lyfta fram insyn som ett ytterligare
argument som brukar användas för öppna data. Öppna data ger medborgare ökade
möjligheter till insyn hos myndigheter vilket fördjupar demokratins tillämpning
och också beräknas leda till ökad effektivitet i myndigheterna. Insyn bör därför
enligt förvaltningens uppfattning ges en större plats i eventet, t e x som tema.
Stadsarkivet har en viktig uppgift inom öppna data genom ansvaret för att verka
för att stadens allmänna handlingar är tillgängliga för alla som har rätt att ta del av
dem. Förvaltningen driver ett aktivt utvecklingsarbete vad gäller användning och
vidareutnyttjande av digital information.
Stadsarkivet arbetar för att stadens information ska skapas på ett sätt som gör att
användning och vidareutnyttjande kan ske med minsta möjliga efterarbete och att
gemensam metadata säkerställer tillgänglighet, förståelse och användbarhet.
Stockholms stadsarkiv initierade 2012 PSI-labbet, en tankesmedja med deltagare
från näringsliv, forskning, facklig organisation och statlig förvaltning. Syftet är att
konkretisera vad öppna data betyder i Stockholm och i Sverige.
e-arkiv Stockholm ger tillgång till handlingar och data om ärenden i stadens
verksamheter. e-arkivet skapar förutsättningar för att göra information tillgänglig
så att den kan vidareutnyttjas. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra
möjligheter till vidarebearbetning och minska efterarbete för tillhandahållande
som öppna data, både i den tekniska miljön och i utveckling av standarder för
staden. Stadsarkivet anser att det i förslaget till beslut till fullmäktige även ska
infogas att stadens nämnder ska beakta att anslutning till e-arkiv Stockholm
innebär ett utökat möjliggörande av tillhandahållande av öppna data.

SLUT

