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”Offentlighetslagen” 

Personuppgiftslagen 
 

Sektorspecifika 
allmänna lagar och 

speciallagar 

Komunallagen kap. 4 
(§ 26-31) om 
kommuninvånarnas 
rätt till inflytande. 



Enkäten ”IT i kommunerna” 

Svarstid: 11/2013 - 1/2014.  
Resultaten publicerades 23.4.2014. 
 
Mera information:  
www.kommunerna.net  sakkunnigtjänster  
 informationssamhället  Kommuner och 
informationssamhället  Enkäten IT i kommunerna 
2013. 
 

http://www.kommunerna.net/�
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Kommunstorlek 
Kommuner 
totalt 

Invånare  
totalt 

Kommuner 
med i enkäten 

Invånare med 
i enkäten 

% av 
kommunerna 

% av 
invånarna 

0 - 1999 44 56597 7 9925 15,9 % 17,5 % 

2000 - 5999 119 451306 25 104952 21,0 % 23,3 % 

6000 - 9999 54 430947 12 94648 22,2 % 22,0 % 

10 000 - 19 999 47 666839 16 241561 34,0 % 36,2 % 

20 000 - 39 999 31 860099 11 282970 35,5 % 32,9 % 

40 000 - 99 999 16 964655 8 513262 50,0 % 53,2 % 

100 000 - 9 1996231 7 1710870 77,8 % 85,7 % 

Hela landet 320 5426674 86 2958188 26,9 % 54,5 % 

Sjukvårdsdistrikt 5 

Samkommuner inom 
utbildningssektorn 

10 

Landskapsförbund 6 

Övriga sote 6 

Stora städer bäst representerade.  
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Bedöm i vilken mån elektroniska tjänster tillämpas inom olika  
      verksamhetsområden Det finns gott om e-tjänster 

E-tjänster används knappast alls 



Ja 
20 % 

Nej 
75 % 

Planerar er organisation att 
tillgängliggöra data under år 

2014? 

Ej svar 
5% 

Ja  
19 % 

Nej 
78 % 

Har er organisation redan 
tillgängliggjort data?  

Ej svar 
3% 
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Planerar ni att öppna data under 2014?  
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”Vår data är inte 
av sådan kvalitet 
att den kunde 
öppnas.” 
 
”Vår information 
är inte intressant.” 

Ja Nej 



Vad hindrar tillgängliggörandet av data?  
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De tre viktigaste:  
1. Tidsbrist 
2. Anses inte viktigt 
3. Pengabrist 

Det anses inte vara viktigt 

Kunnandet räcker inte till för att 
tillgängliggöra data 

Tiden räcker inte till 

En ny utgiftspost (finns ej 
ekonomiska resurser) 

Risk med tanke på dataskydd 

Risk för att fenomenet kulumulerar 
och medför kontant mer arbete 

Risk för att behovet att korrigera 
informationen ökar 

Man förlorar inkomsterna från 
försäljningen 

Risk för att det behövs mer 
serverkapacitet 
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Vad motiverar?  

Information/ 
Demokrati-
aspekten anses 
som den 
viktigaste.  

Medborgarnas tillgång till 
information och kvaliteten på 

informationsförmedlingen förbättras 

Data används mer effektivt än 
tidigare 

Demokratin och medborgarnas 
möjligheter till inflytande stärks 

Organisationen får i sin tur avgiftsfri tillgång 
till t.ex. data som staten upprätthåller och 

som i dagsläget är avgiftsbelagda 

Förbättrar kvaliteten hos organisationens 
informationshantering och insamlingen av 

t.ex. mer jämförbar information 

Det lokala/regionala näringslivet 
kan dra nytta av informationen 

Är ett incitament för applikationsutvecklare att 
utveckla sådana e-tjänster som organisationen 

inte själv har resurser att göra 



Om vi tittar på tillgängliggörandet 
av data genom kommunlinsen… 
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I kommunerna finns det mängder av data 
med ett brokigt brett innehåll 
 535 

lagstadgade 
uppgifter 



Hur tillgängliggörandet av data kan 
påverka kommunen?  

• Demokrati och genomskinlighet  
• Informationsförmedling och media  
• Bättre beslutsfattande, effektivare 

resursanvändning  
• Mer, bättre och mångsidigare service 
• Kan förändra processer och förnya 

verksamheten  
• Synliggör insamlandet av onödig 

information  kan man avstå från något? 
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Tillgängliggörande av data nästa 
steg? 
• Offentlig data finns ”här och där”, fragmenterad 
• Kombinera kunskap och behov 
• Koppla ihop tillgängliggörandet av data och 

utvecklandet av informationshanteringen 
• Orsakar också kostnader och investeringsbehov, 

ibland också inkomstbortfall 
• God praxis måste utvecklas 
• Kan börja smått med små resurser  
• Samarbete 

 

Att öppna data  är en ny uppgift för kommunerna – 
kräver kunskap, tid och att man sätter in sig i saken. 
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Kommunen och näringslivspolitik 

• Arbetsplatser och starka företag garanterar 
välfärd, service och skatteintäkter.  

 
• Fundera på samarbetsmöjligheter och 

gemensamma intressen - se helheter. 
 
-> kunde tillgängliggörandet av data bli ett nytt 
redskap att för att utveckla näringspolitikens 
och kommunens verksamhet? 
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Våga göra gamla saker på ett nytt sätt!  
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Kuvan lähde: http://www.thisiscolossal.com/tags/instruments/page/2/ 
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