
Publiceringsprocess Öppna Data - onboarding

1. Information om S2i2 och delprojektet Öppna Data

• Delta på Inspirationsföreläsning eller liknande möte

• Direktkontakt med Jakob Kulas, Processledare Öppna Data, 
Region Skåne. jakob.kulas@skane.se, mobil. 0730-356310

2. Beslut om att ansluta sig till S2i2 

• Identifiera en eller två kontaktpersoner

3. Tillgång till testbädd och community (kostnadsfritt under 
projektperioden)

• Skicka in beställning till MobileHeights enligt beskrivning

• Få hjälp av MetaSolutions med att sätta upp testbädden EntryScape

• Säkerställ att ni har tillgång till projektets användar- och supportforum. 
Skapa ett konto på EntryScape community,
https://community.entryscape.com/

• Skapa en landningssida för Öppna Data. Gärna enligt SKR:s direktiv 
kommun.se/psidata. Se exempel : https://www.falun.se/psidata

https://community.entryscape.com/
https://www.falun.se/psidata
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4. Utbildningar (kostnadsfritt under projektperioden)

• Identifiera informationsägare och samla deltagare till utbildningarna

• Säkerställ kontotillgång på dataportal.se inför utbildningen, 
https://docs.dataportal.se/accounts/

• Utbildning - Kom igång med Öppna Data, del 1 
(Se aktuella kursdatum på vår hemsida)

• Utbildning - Kom igång med Öppna Data, del 2 
(Se aktuella kursdatum på vår hemsida) 

5. Publicering av utvalda datamängder

• Enligt specifikationer https://lankadedata.se/specifikationer/index.html

• Lekplatser, badplatser, utegym

• Leverantörsreskontra

Pågående detaljplaner

Publicering av annan datamängd (ex nyheter RSS eller annan 
excel-fil publicerad på hemsidan)

• Arbeta med data i plattformen och kvalitetssäkra att standard följs

• Testa att allt fungerar innan delning live med alla via dataportal.se

• Prata med webbredaktörer och kommunikatörer om att skapa en 
landningssida där öppna data kan synas och visas efter utbildningen, 
gärna enligt SKR:s direktiv kommun.se/psidata

https://docs.dataportal.se/accounts/
https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/
https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/
https://lankadedata.se/specifikationer/index.html


6. Information och nollmätningar

• Undersök med kontaktcenter och/eller informationsägare om det finns 
underlag på antalet förfrågningar rörande den valda datamängden, 
samt vad det tar i tid att hantera ett sådant ärende i dagsläget.

• Prata även med informationsägaren om nuvarande datakvalitet och 
eventuell manuell handpåläggning för hantering av denna datamängd 
idag 

• Nollmätning - börja publicera datamängden enligt process och efter 
60-90 dagar följ upp effekterna av att ha datamängden publicerad som 
öppna data.

• Informera om att ni publicerar data, beskriv gärna varför (nytta) eller 
användningsexempel 

7. Deltagande i workshops och samverkansforum kring specifika 
datamängder

• Workshops kring specifika datamängder. 
(Se aktuella tillfällen för dessa på vår hemsida) 

• Öppen Geodata (lekplatser, badplatser, utegym).

• Leverantörsreskontra

• Pågående detaljplaner

• Digitala samverkansforum kring specifika datamängder 
(Se aktuella tillfällen för dessa på vår hemsida) 
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https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/
https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/


Kontakt S2i2 
delprojekt Öppna Data

Processledare: 

Jakob Kulas – jakob.kulas@skane.se

Tel 073-035 63 10


