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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 21 juni 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 82

Motion om att öppna upp landstingets data
LTV 151082

Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen 2015-08-25 att Landstinget
Västmanland ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data så att därmed PSI-direktivet
uppfylls, samt att Landstinget Västmanland tar fram en utvecklingsplan och strategi
för hur fler öppna data kan presenteras på landstingets webbplats.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 j.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget Västmanland presenterar sedan flera år tillbaka information och
nyckeltal kring exv. befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård via Kommun
och Landstingsdatabasen Kolada. Informationen återfinnes under adressen:
www.kolada.se, men finns även tillgänglig på landstingets hemsida under adressen:
www.ltv.se/Om-landstinget/oppna-data/.
Informationen i Kolada presenteras i tabeller, diagram, och kartor på datorn, samt
kan exporteras till Excel för vidare bearbetning. Det finns även möjlighet för
utvecklare att via ett så kallat API (Application Programming Interface), ställa frågor
mot Kolada-databasen och presentera resultatet till exempelvis en egen hemsida
eller mobil applikation.
Landstinget kommer att säkerställa att nuvarande presenterad information från
Kolada blir tillgänglig via adressen: www.ltv.se/psidata, vilket är planerat att ske
innan sommaren.
Landstingsstyrelsens bedömning är att Landstinget Västmanland med den föreslagna
förändringen stödjer det så kallade PSI-direktivet. Strategin för den fortsatta
utvecklingen inom området är att i enlighet med SKL:s politiskt fastställda
inriktningsdokument tillgängliggöra data om verksamheten samt stödja en fortsatt
utveckling av öppen data till medborgare och patienter.
I ärendet yttrar sig
Gustaf Eriksson (C), Karin Thorborg (V), Birgitta Andersson (C) och Gunnar Björnstad
(M).
I ärendet yrkar
Gustaf Eriksson (C) med flera bifall till motionen.
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Karin Thorborg (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och konstaterar att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Asta Matikainen Lecklin, Silvana Enelo Jansson,
Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Matihias Goldkuhl, Andreas
Weiborn, Anita Westin-Brodd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Gunnel Wallqvist,
Tomas Martinsson, Susanne Henning Aihonen, Jenny Landernäs, Carina Sjölund
(samtliga M); Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Torsten Källberg, Sam Haddad,
Ida Lindh (samtliga L); Birgitta Andersso, Gustaf Eriksson, Magnus Ekblad, Barbro
Larsson (samtliga C); Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog
(samtliga KD) reserverar sig till förmån för Elisabeth Wäneskog yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2016-06-28

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-06-28 intygas:
Rätt utdraget intygas 2016-06-28

Erika Hedlund

