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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Cecilia Forss (M) har i motion, väckt vid sammanträde den 30 mars 2015, yrkat
att Uppsala kommun snarast på hemsidan delar med sig av informationen från kommunens
olika källor och system för vidareanvändning, det vill säga informationen som fanns på
hemsidan före den senaste förnyelsen och helst även äldre information som försvann vid den
tidigare omläggningen och att kommunen underlättar för vidareanvändningen genom att filer
kan laddas ned för vidarebearbetning, till exempel att siffertabeller kan laddas ned till Excel.
Motionen återges i bilaga.
Föredragning
Motionären lyfter frågor om tillgänglighet till såväl äldre nämndhandlingar och annat
historiskt material som öppna data, exempelvis ur kommunens verksamhetssystem. De
digitala lösningarna på detta område har inte varit tillfyllest. Ett utvecklingsarbete har därför
inletts. Här redovisas nuläget.
Äldre nämndhandlingar
Äldre nämndhandlingar finns nu åtkomliga på uppsala.se en mandatperiod bakåt i tiden, från
och med november 2010 (kommunfullmäktige och kommunstyrelsen) och från och med 2011
(nämnderna). Nämndhandlingar som är äldre än så flyttas till en egen yta, öppen för alla och
knuten till uppsala.se, i den struktur de befann sig i på gamla uppsala.se. Det gäller
nämndhandlingar från åren 2004-2010.
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Dessa åtgärder får ses som en interimslösning, i avvaktan på det pågående projektet med att
införa ett kommungemensamt e-arkiv. Planen är att upphandling av e-arkiv genomförs under
hösten 2015. Projektet anpassas sedan för att leverera resultat i omgångar. Uppsala.se är en
service- och tjänstewebb, men den ska också underlätta insyn och delaktighet i aktuella
frågor. Uppsala.se, i kombination med kommunens arbete med öppna data och e-arkiv, är
strategiskt viktiga områden för att öka insyn och öppenhet.
Öppna data
Motionären vill att kommunen ska underlätta för vidareanvändning av information ur
kommunens olika källor. Öppna data är information som tillhandahålls utan avgift eller
begränsande villkor. Med teknikens hjälp har var och en i dag stora möjligheter att ta del av
de rättigheter offentlighetsprincipen ger. Ju lägre tröskeln är för att använda offentlig data,
desto mer kommer de data som finns i kommunen att komma till användning.
Som ett steg i att göra det möjligt för kommunen att tillgänggöra öppna data fattade
kommunstyrelsen (KSN-2014-0323) beslut den 9 april 2014 om anvisningar för öppna data i
Uppsala kommun.
Öppna data har därefter publicerats kontinuerligt och det finns i dagsläget 1380 nyckeltal från
kommun- & landstingsdatabasen tillgängliga som öppna data via Uppsala.se
(www.uppsala.se/psidata). Genom att tillgängliggöra data bidrar kommunen till ökad insyn
och öppenhet. Där det är möjligt med hänsyn till lagstiftning och sekretess fortsätter
kommunen att ge tillgång till öppna data.
Som framgår av redovisningen ovan hanteras de frågor som motionen tar upp i olika
sammanhang eller är redan tillgodosedda.
Något särskilt beslut med anledning av motionen bedöms därför inte nödvändigt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Motion om ökad tillgång till information på kommunens hemsida
Det är en självklarhet idag att information skall kunna hittas på nätet. Detta
gäller i allra högsta grad landets offentliga förvaltningar. På regeringens
hemsida har alla tillgång till alla handlingar från och med 1994. På riksdagens
hemsida finns de flesta handlingarna från och 1980 men även äldre handlingar
fmns. Siffermaterial kan laddas ned i excelfiler så att egna jämförelser kan
göras.
V i vet att en stor andel av uppsalaborna som nyttjar kommunens tjänster söker
sin information via kommunens hemsida. Andelen som nyttjar de digitala
tjänsterna ökar och målsättningen är att den fortsätter att öka.
Människor förutsätter att de har direkttillgång till informationen som de söker
vare sig den är dagsaktuell eller av äldre datum. De vill kunna göra egna
tolkningar och analyser av utredningar, beslut mm.
Utdrag ur IVE 2015-2018:
"Det ska vara enkelt att ha kontakt med Uppsala kommun. Ett sätt att
underlätta medborgarnas insyn och stimulera till innovationer är att dela
med sig av öppen information från kommunens olika källor och system

för vidareanvändning. Kommunen fortsätter utveckla fler digitala tjänster
som ger nytta för Uppsalaboma och verkar för att säkerställa en
bredbandstillgång i världsklass. För de/m/ som har svårt att hantera digital
kommunikation finns andra lösningar för att fa likvärdig kontakt och service.
Kommunens webbplats utvecklas utifrån användarnas behov och anpassas för
mobila enheter. Den interna kommunikationen är ett viktigt instrument för att
utveckla en effektiv förvaltning och ett gott ledarskap."
Under förra mandatperioden tog Uppsala kommuns politiker det slutliga klivet
till digitala handlingar. Allt eftersom tillgången till handlingar på nätet byggdes
ut kunde även de mest skeptiska acceptera att slopa pärmarna som fyllde
bokhyllorna. Men plötsligt över en natt var handlingarna borta! På nätet kunde
man enbart finna en del av handlingarna från en kort tid tillbaka och då ofta inte
kompletta sådana. Nu finns förstås handlingarna kvar i digital form men de är
inte åtkomliga för kommunens medborgare, inte ens för fritidspolitikerna som
avstod pappershandlingar.
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Kommunens nya hemsida ger tyvärr en bild av en historielös kommun. Tre
exempel:
- Hur utvecklas förskolan och skolan i Uppsala? Jag hittar inget om det
omfattande analysarbetet som gjorts kring kvalitetsfrågorna. Jag vet att föräldrar
är mycket intresserade av det arbetet.
- Hur har Uppsala kommun ägnat sig åt miljöarbete? Utifrån informationen på
hemsidan skulle man tro att det varit mycket sparsamt. Man får till exempel inte
längre veta att Uppsala varit årets klimatkommun för bara två år sedan.
- Hur blev den ekonomiska utvecklingen under alliansens styre? IVE,
årsredovisningar mm saknas för större delen av perioden. Det blir alltså helt
omöjligt att göra en jämförelse. V i har inte ens tillgång till informationen från
hela förra mandatperioden.
Skall förtroendevalda kunna ha förtroende för en fortsatt leverans av handlingar
digitalt måste de veta att tillgången inte plötsligt och oväntat skärs bort. Skall
medborgarna ges den insynen som politikerna under flera mandatperioder
eftersträvat måste de kunna ta del av äldre handlingar.
För att det ska bli enkelt att ha kontakt med Uppsala kommun och för att
"underlätta medborgarnas insyn och stimulera till innovationer" yrkar jag
att Uppsala kommun snarast på hemsidan delar med sig av informationen från
kommunens olika källor och system för vidareanvändning, det vill
säga informationen som fanns på hemsidan före den senaste förnyelsen och helst
även äldre information som försvann vid den tidigare omläggningen,
att Uppsala kommun underlättar för vidareanvändningen genom att filer kan
laddas ned för vidarebearbetning, till exempel att siffertabeller kan laddas ned
till Excel.

Uppsala den 30 mars 2015

