
Öppna Data i MTG

Anders Persson

Verksamhetsutvecklare, Tekniska MTG
anders.persson@toreboda.se

Tomas Monsén

IT-utvecklare, MTG IT
tomas.monsen@toreboda.se



Hur började allt?

Vem?

- Rätt resurs – Kompetens och intresse

- Rätt kultur – Glädje & Entusiasm

- Rätt approach – Proffs men eldsjäl

Varför?

- Beslut, transparens, AI

- Nya tankebanor

- Egenkännedom, min data

Var vi själva? 

- Utan VGR-samverkan ingen verkstad

- Gemensam plattform och kompetens Skaraborg

- Nationella kontakter och arenor

- Styre som trodde på idén och som ville framåt



Förankring

Kommunchefsberedning

Föreläsning på MTG-styrgrupp 
(politisk)

Introduktion/utbildning i 
respektive verksamhet

Utbildning för MTG ITs egna
medarbetare



Men får vi göra detta, alltså… verkligen?

Man är rädd och osäker på 

om vi får dela data.

Personuppgifter, GDPR?

Sekretess?

Affärshemligheter?

Kan data användas i 
ondskefullt syfte?



Måste vi göra detta?

Direktiv och lagstiftning

Vad vill politiken? "Digitalisering är viktigt. Vi ska automatisera, 

införa AI!” -> Då krävs data – utan data inga beslut

Vi köper oss tid och ställer om vår organisation till då det finns 

mer konkreta prylar/rutiner på hur och vad vi ska publicera

Små kommuner behöver leverera samma kvalitet och funktion 

till invånarna som en stor kommun – kan vi underlätta det 
uppdraget med Öppna Data?



Organisation

Öppen data 
samordnare = MTGs 

digitaliseringsstrateg -> 
Verksamhetsutvecklare

Teknisk kompetens
finns på MTG IT som
också avsätter tid för 
arbete med ÖD lokalt, 
regionalt och nationellt

Informationsägare 
ansvarar för förvaltning 

av den delade 
informationen



Arbetssätt

Möjligheten att dela öppen data är en del i 
MTGs verktygslåda för verksamhetsutveckling i 
en digital tid

Uppsökande arbetssätt till de verksamheter 
som äger information som ÖD-projektet tar fram

Ställer krav kring ÖD vid upphandling av nya 
verksamhetssystem

Aktiv omvärldsbevakning och 
kompetensspridning inom utvecklingsenhet



På gång just nu i MTG

MTGs externwebbar byggs ut för att ge bättre information om 

Öppna Data (/psidata)

Samla in och dela klimatdata - IoT och ÖD håller varandra i 

handen på resan mot framtiden

Kartstöd för att visualisera och underhålla viss typ av data som 

teknisk utrustning. Redan vana att jobba med mätdata.



Kvar att göra

Ta fram modell
för informations-

förvaltning

Styrande
dokument för 

delning av 
öppen data

Systemstöd för att
visualisera delad
och öppen data

Fortsätta spridning
av möjligheten och
nyttan med att dela 

data inom MTGs 
verksamheter



Problem

Redundans

Kompetens

Hur man ska jobba digitalt?

Oroliga och nervösa att göra fel.

Nyttan kan ibland vara 

lite svår att förutse



Knyta ihop säcken

Syfte och mål

Utbilda

Kvalitetsdrivande

Prata med verksamheter, träffa 

dem och förstå processerna kring 

hur de jobbar och hanterar sin 

information idag.

Omvärldsbevaka. Skaffa 

kompisar!



Tack!
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