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Inledning
Sambruks årsmöte 2019 i Karlstad uppdrog till styrelsen att arbeta vidare med hur Sambruk kan 
nytta öppen programvara på bästa sätt baserad på den utredning som är genomförd och redovisades 
på årsmötet. Öppen programvara är inget ny företeelse. Sambruks regelverk för programutveckling 
(SGM) innehåller sedan tidigare referenser till öppen programvara. SKR1, DIGG och 
Försäkringskassan har antagit strategier och tydliggjort förhållningsätt till öppen programvara.  

Sambruk utgår från sin roll som ideell förening och vägval utifrån vad som skapar mesta möjliga 
nytta för medlemmar och därmed den kommunala verksamheten. Sambruks attraktionskraft är 
kopplad till möjligheterna till att dela erfarenheter och kunskaper samt till förmågan att skapa 
digitala lösningar som möter verksamheternas behov. 

Principbeslut i styrelsen:

A) Sambruk anser att öppen standard är en nyckel till att lyckas med digitaliseringen i landets
kommuner. Ett effektivt informationsutbyte inom och mellan organisationer som är verksamma i
offentlig och privat sektor förutsätter öppna standarder. En öppen standard ska ej förhindra
möjligheten att använda öppen programvara.

B) Sambruk anser att utveckling/anskaffning/upphandling av öppen programvara bör göras med en
licensform som säkerställer att Sambruk kan återanvända och dela andras utveckling samt att andra
har starka incitament för att dela med Sambruk. Utifrån dessa kriterier bör den för Sambruk
lämpligaste licensformen vara GPL-familjen (GPL/AGPL). Det hindrar dock ej att styrelsen tar
väljer andra licensformer för öppen programvara om den så bedömer nödvändigt.

C) Sambruk anser att dokumentation och andra digitala handlingar som tas fram kring öppen
programvara bör ske med licensformen Creative Commons "CC-BY-SA 4.0" som stimulerar
återanvändning och fortsatt öppenhet.

D) Ovanstående principer innebär inte att Sambruk i vissa lägen kan använda proprietära
programvaror om skäl förligger.

E) Ovanstående principer ska beaktas vid nästa uppdatering av Sambruks regelverk SGM.
Sambruk ska successivt lära sig mer om hur beslutade principer kan implementeras.

1 SKR, 2019: Utveckling i en digital tid


