
 En nationell e-tjänst för felanmälan i 

stadsmiljön tillgänglig för alla 



 

 

”Så här enkelt använder du tjänsten 

FixaMinGata” 

https://www.youtube.com/watch?v=H5knzdalYI0


FixaMinGata 

● Nationell, webbaserad tjänst 

● Fungerar i mobila enheter 

● Medborgare är målgruppen 



Ideer bakom tjänsten 

● Medborgaren i fokus 

● Systemet ser till att rapporten når rätt mottagare 

● Transparent - Antal anmälningar och åtgärder visas 

● Möjliggör dialog 

o Mottagaren kan kommentera/svara under ärendet 

o Rapportören kan kommentera/svara 

o E-postbaserad - möjligt att följa upp via epost 

● Nationell tjänst - anmäl fel på samma sätt 

● Rapportören ska inte behöva leta kontaktuppgifter 



Ursprung och bakgrund 

● FixMyStreet: Av brittiska mySociety 2007 

● Översattes och sjösattes i Sverige 2013 av 
o Föreningen Sambruk 

o Kivos 

o FFKP 

● Öppen källkodslicens (AGPL) samt hjälp från 

mySociety möjliggjorde detta 

● Finns i många länder 

http://www.gnu.org/licenses/agpl.txt


Teknisk överblick 

● Webbtjänst med databas och 

kommunikation (Open311, email) 

● Kartlager (Sverige valde OpenStreetMap via 

MapQuest) 

● Kartdata - administrativa gränser för att 

identifiera mottagare 

● Postnummer-data (för att söka sin position) 



Översättning - Transifex 

● Crowd source 

● Frivilligt arbete 

● Samma tanke 

som Wikipedia 

eller 

OpenStreetMap 



Administrativa gränser 

● Kommungränser som GIS-data 

● Källa: OpenStreetMap - Sweden-projektet 

● Syfte: Att systemet ska avgöra vart en 

rapport ska skickas 

● Gränsdragningsproblem: En väg kan vara 
o Kommunal 

o Privat (vägförening etc) 

o Statlig riksväg (Trafikverket) 



Svensk juridik 

● PUL/Sekretess 
o Upplys om behandling 

o http://fixamingata.se/privacy 

● Tillstånd för lagring och spridning av geodata 
o Lantmäteriet tillståndsmyndighet 

● Saknas öppna data med 

postnummerområden 
o Geografisk mittpunkt för varje postnummer 

http://fixamingata.se/privacy
http://fixamingata.se/privacy
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Tillstand-enligt-lagen-om-skydd-for-landskapsinformation/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Tillstand-enligt-lagen-om-skydd-for-landskapsinformation/


Kartlager 

● OSM/MapQuest 
o Fri och öppen licens 

o Användargenererad och Read/Write (går att rätta!) 

o “Min gata finns inte med! Då lägger vi till den 

tillsammans!” (Utopisk scenario men möjligt) 

● OSM har bättre kartering (främst i tätorter) i 

vissa fall, sämre i andra fall 

● Möjligheten att utöka OSM gynnar alla 



Google 

Liseberg 



OSM 

Liseberg 



Kartdata 
I korthet: Öppna (kart)data vore bra 
“Trafikverket kommer successivt att tillhandahålla olika data som öppna data. 

NVDB-data planerar vi att tillhandahålla från 2016.” 



Kommunikationslager 
● Grundinställning är via e-post 

● Integration möjlig via Open311 
”The GeoReport API v2 allows developers to build applications to both 

view and report issues which government entities like cities are 

responsible for addressing. These interactions are often referred to as 

“service requests” or “calls for service” and have traditionally been handled 

by custom web forms or phone based call centers (sometimes using the 

311 phone number or other short-code). The GeoReport API is designed 

to allow both government and third party developers to create new 

applications and technologies that can integrate directly with these same 

official contact centers in any government that supports the standard.” 



Tack! 

        info@fixamingata.se 

 

 

 

  http://fixamingata.se 

 
       Använd tjänsten i din närmiljö och informera dina grannar/arbetskamrater/vänner m.fl. 
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Länkar 
● http://fixamingata.se/ (Svenska tjänsten) 

● http://sambruk.se/ (Föreningen Sambruk) 

● http://www.kivos.se/ (Kommunsamverkan I Väst för Open Source) 

● http://ffkp.se/ (Föreningen fri kultur och programvara) 

● http://fixmystreet.org/overview/ (Brittiska förlagan) 

● https://www.mysociety.org/ (MySociety som ligger bakom FMS) 

● https://github.com/mysociety/fixmystreet (Källkoden till FMS) 

● http://wiki.open311.org/GeoReport_v2/ (Öppet API för felanmälan) 

● http://www.trafikverket.se/Foretag/System-och-e-tjanster/Oppna_data/  

● http://oppnadata.se/dataset?q=postnummer (Avsaknad av data) 

● http://sautter.com/map/ (jämför OSM GoogleMaps som lager) 

● https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Tillstand-

enligt-lagen-om-skydd-for-landskapsinformation/ Tillstånd, Lantmäteriet 
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