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Remissyttrande: Principer vid
tillgängliggörande av information för
vidareutnyttjande

Sammanfattning – Förslaget i korthet

DIGG har tagit fram några principer som ska leda till att det blir lättare
för offentlig förvaltning att göra information tillgänglig för andra att
använda. DIGGs förslagna principer för tillgängliggörande av
information för vidareutnyttjande har som mål att öka effektivitet och
transparens i samhället.
Principerna ska hjälpa verksamheter att sätta upp tekniska,
organisatoriska och juridiska förutsättningar som underlättar
tillgängliggörande och användning av offentlig information, det vill säga
all typ av information inom offentliga verksamheter.
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Principerna består av följande rubriker:

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

•

Använd öppna standardiserade licenser.

•

Erbjud information avgiftsfritt.

•

Erbjud information utan krav på registrering.

•

Beskriv och synliggör information.

•

Tillgängliggör information efter användarnas behov.

•

Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information.

Besöksadress

Elektrogatan 4

Telefon vxl

0771-60 00 00

E-post

registrator@arbetsformedlingen.se
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•

Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format,
stabila adresser och unika identifierare.

•

Erbjud ändamålsenlig dokumentation.

•

Uppmuntra till användning och återkoppling
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Arbetsförmedlingen tycker det är positivt att DIGG har tagit ett ansvar för att
ta fram dessa principer. Principerna är beskrivna på ett tydligt sätt och
enkelt för läsare att ta till sig. Detta arbete kommer att underlätta vid
framtagandet av framtidens e-tjänster till medborgare och företag. Som
aktiva medlemmar i e-Sam ser vi även positivt till att man i arbetet tagit sin
utgångspunkt ibland annat ”Svensk ramverk för digital samverkan”. Dessa
principer ligger i linje med både våra befintliga lösningar och i de planer och
utvecklingsinitiativ vi har kring tillgängliggörande av information, så
Arbetsförmedlingen står väl rustade för att kunna dra nytta av och följa
principerna.

Arbetsförmedlingen tillstyrker föreslaget på principer med följande
kommentarer:
•

Från Arbetsförmedlingen sida ser vi gärna att DIGG fortsätter
arbeta med att vidareutveckla dessa principer i tak med att vår
omvärld och lagstiftning förändras.

•

Arbetsförmedlingen ser även att det är av stor vikt att DIGG
fortsätter arbeta aktivt med att kommunicera ut dessa principer
så det får genomslag hos alla berörda myndigheter och aktörer.

•

Från Arbetsförmedlingens sida skulle vi gärna se ett tillägg till
principerna, som vi valt att kalla ” Uppmuntra till öppen delning
och samutveckling”.
För att nyttja den fulla innovationspotentialen i samhället på ett
långsiktigt hållbart sätt, bör verksamheter dela och uppmuntra
till delning med öppna licenser av förädlade och nya
informationsmängder, tillika mjukvara som används för att
producera och möjliggöra användning av informationen.
Användare kan därmed inspireras av varandra, återkoppling
främjas, innovationsutveckling accelereras, samt kostnader och
risker minskas genom samutveckling och delat underhåll.
Den öppna delningen och samutvecklingen skapar därmed
sektorsöverskridande ekosystem kring informationen som
verksamheten öppnat upp vilket främjar spridning av resultat
och bidrar till en ökad social och kommersiell påverkan i
samhället.
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På Arbetsförmedlingens vägnar
Johan Gabrielsson
Tillförordnad CIO, Verksamhetsområdet IT
Hans Ahlqvist
Sektionschef, Verksamhetsområdet IT

Beslut i ärendet har fattats av tillförordnad CIO, Johan Gabrielsson,
Verksamhetsområdet IT. I den slutliga handläggningen av ärendet har
Hans Ahlqvist, Sektionschef, Verksamhetsområdet IT, Jonas Södergren,
Produktansvarig Jobtech, Verksamhetsområdet Direkt och Stefan Olson,
Verksamhetsområdet IT, deltagit.

