KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 8

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§8
Svar på remiss om genomförande av Open Stockholm Award 2014.
Stadsarkivet.
Dnr SSA 01.06-3254/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar Stadsarkivets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2013.
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.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets
förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M) enligt följande:

I samband med Stockholms stads lansering av öppna data genomfördes under
våren 2012 tävlingen Open Stockholm Award. År 2014 föreslås en ny tävling
hållas med i princip samma koncept.
Öppen data är en viktig fråga ur ett flertal perspektiv. Ett sådant som ofta hålls
fram är det ekonomiska, det vill säga att privata företag kan utveckla
kommersiella tjänster eller produkter baserade på offentlig data. Ett minst lika
viktig perspektiv är dock att öppen data ger ökade möjligheter att granska
offentliga verksamheter. Detta kan förvisso leda till ökad effektivitet i offentlig
verksamhet men framförallt att medborgarna på ett enkelt och lätt sätt kan
granska offentlig verksamhet och därmed i förlängningen också utkräva politiskt
ansvar. Genom ny informationsteknik kan offentlighetsprincipen fördjupas på
oanade sätt. Just dessa tankegångar var avgörande när offentlighetsprincipen
infördes under svenskt 1700-tal.
Det är därför mycket positivt att Stadsarkivet föreslår att demokrati-aspekten av
öppen data kan vara ett möjligt tema för Open Stockholm Award 2014.
Det är också naturligt att Stockholms stadsarkiv som arkivmyndighet för
Stockholms stad och som sådan besitter stadens expertis på
informationshantering utgör en aktiv part i det fortsatta arbetet med Stockholm
Open Award.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund
(MP) enligt följande:
Den moderatstyrda majoriteten saknar fortfarande ambitioner vad gäller
plattformsoberoende och öppna filformat. Inte desto mindre är det mycket
glädjande att staden tar kliv mot en friare IT-Struktur. Open Stockholm Award är
ett bra exempel på hur staden kan stimulera utvecklare och entreprenörer i
gränssnittet mellan IT och demokratiutveckling.
I underlaget till remissen ingår även uppdraget till stadens nämnder att utveckla
och införa nya datakällor som öppna data, vilket är positivt och vi hoppas att det
uppdraget tas på stort allvar. Stadsarkivet är en förvaltning som därvid sedan
många år har agerat exceptionellt föredömligt genom att digitalt publicera stora
mängder arkivalier och data. Som Stadsarkivet anför i sitt remissvar har man
även tagit fram PSI-labbet och e-arkiv Stockholm för att underlätta för andra
nämnder och förvaltningar att fullfölja uppdraget om att tillgängliggöra rådata
från nya datakällor.
Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt
m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Vid protokollet
Lena Mittal
Rätt utdraget intygar:
_________________________________

