
 

Styrelsens yttrande över motion 2 till DIS årsmöte 2023, 

 ”angående öppna API:er och data” 
 

Motionären vill, kort uttryckt, att föreningens produkter (Disgen, Disbyt med flera) moderniseras till 

sin konstruktion (med hjälp av bland annat så kallade APIer) så att de på olika sätt kan användas ihop 

med andra programvaror som inte utvecklas av DIS. 

Motionären föreslår dessutom att vissa datamängder (till exempel orter och namn-normering) görs 

tillgängliga för alla så att de kan standardiseras och vidareutvecklas. 

Styrelsen anser, kort uttryckt, att motionären har rätt i princip. 

Varför gör vi inte det här då? Vi är i första hand begränsade av tillgänglig utvecklarkapacitet. Varken 

APIer, automatiseringar eller ”crowdsourcing” av datamängder händer av sig självt, förstås, utan det 

krävs att medlemmar arbetar med frågorna och driver dem i mål. 

Vi kan konstatera att exempelvis tydliga APIer skulle vi ha nytta av själva för teständamål, att en ökad 

automatisering av disbytbidragens hantering har diskuterats, att samarbete kring exempelvis just 

ortsdata också har diskuterats, och att RGD-projektet gjorde ett stort arbete kring namnnormering 

för ett par år sedan. Det finns med andra ord ansatser, men vad som saknas är fler utvecklare med 

tid, kompetens och eget driv. 

Motionen listar fem yrkanden. Yrkande 1–2 och 4–5 är lätta att anta men svåra att faktiskt 

genomföra av ovan nämnda skäl. Även om styrelsen håller med motionären i mycket verkar det vara 

formellt fel att bifalla yrkandena och formulera dem som beslut. 

Yrkande 3, om att skicka in bidrag till Disbyt, innehåller en åsikt om huruvida Disbyt-ombuden ska 

redigera inskickade bidrag som standard eller inte. Detta anser styrelsen mer är en fråga för Disbyts 

styrgrupp att hantera. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att styrelsen får i uppdrag att kommunicera motionens innehåll till berörda styr- och 

utvecklargrupper inom DIS 

att styrelsen får i uppdrag att verka för att framtida utveckling inom DIS går i motionens anda 

 


