KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 9

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.

§9
Remissvar på ”Förslag till genomförande av Open Stockholm Award
2014 (öppna data, apptävling)”. Kulturförvaltningen
Dnr 3.1/907/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2013.
Sammanfattning
Stadsledningskontorets IT-avdelning har utarbetat ett förslag till genomförande av
Open Stockholm Award 2014. Förslaget innebär ett fortsatt genomförande av stadens
handlingsplan för Öppna data genom en apptävling. Tävlingen kommer i likhet med
den som genomfördes 2012 ha Innovation, Hållbarhet och Smart City som teman.
Inför tävlingen behöver befintliga Öppna data förädlas och nya datakällor
tillhandahållas för exempelvis ekonomi, kontaktcenter, återvinning, insyn och
demokrati samt kommunala föreskrifter.
Förvaltningen är positiv till genomförandet av Open Stockholm Award 2014 som
förvaltningen menar är ett bra sätt att dra nytta av stadens data både för medborgare
och näringsliv. Förvaltningen vill lyfta fram att e-tjänsten Det digitala stadsmuseet
inom kort kommer att kunna fungera som källa för Öppna data från museets olika
databaser och potentiellt också för data från andra verksamheter inom staden. För delar
av förvaltningens data finns dock restriktioner i form av exempelvis
upphovsrättsskydd.
Förslaget kostar 3 mnkr under 2013 för den tekniska miljön. Förvaltningen menar att
den föreslagna utnycklingen av sådana kostnader förefaller kontraproduktiv.
Förslaget omfattar ingen kostnadstäckning för lokalt arbete med publicering av nya
data. Förvaltningen menar att central finansiering är nödvändig för att verksamheten
ska kunna tillhandahålla och utöka sina datakällor, inte minst på grund av dagens
redan höga kostnader för drift och förvaltning av e-tjänster. Finansiering föreslås
kunna ske via en portfölj inom ramen för det nya it-programmet. Förvaltningen menar
att det av resursskäl kan bli nödvändigt att avgränsa hur arbete med Öppna data ska
prioriteras relativt arbete med att tillhandhålla data via egna verksamhetssystem.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

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.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

