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Policy för anskaffning samt
utveckling av programvara
Policyn anger förhållningssätt och principer som ska vara vägledande vid
anskaffning samt utveckling av programvara där DIGG finansierar arbetet.
Denna policy beslutades den 5 maj 2019.
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Livscykelhantering av programvara
Ansvar och ägande
Det är varje verksamhets inom DIGG:s ansvar att programvara hanteras enligt
denna policy samt kompletterande riktlinjer1. Ansvar och ägandet omfattar även
beslut om eventuell publicering av öppen programvara på externa lagringsytor.
Anskaffning och utveckling
Vid anskaffning och utveckling ska verksamheterna i första hand välja öppen
programvara samt tillgängliggöra denna under en öppen programvarulicens, om
inte särskilda skäl föreligger.
Licensval
Valet styrs av varje projekts förutsättningar och de licenser för öppen
programvara som återfinns på opensource.org. DIGG:s vägledande principer vid
licensval återfinns i Riktlinjer för utveckling av öppen programvara.

Principer för hur DIGG arbetar med öppen
källkod och utveckling av öppen
programvara
Följande principer gäller för DIGG vid anskaffning och utveckling av programvara.
Se även DIGG:s Riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara för
en utförligare beskrivning. Principerna är inspirerade av EU-kommissionens
öppna programvarustrategi för åren 2020-20232.
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Riktlinjer för publicering och utveckling av öppen programvara
Open Source software strategy 2020–2023, Think Open
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Öppenhet
Största möjliga öppenhet ska prägla arbetet samt de vägval som görs i samband
med anskaffning eller utveckling av programvara. Där det finns skäl att begränsa
öppenhet ska inte mer än nödvändigt undantas.
Återanvändbarhet
Vi delar programvara och dess källkod som öppen programvara för att maximera
nyttan för både oss och andra.
Bidrag
Vi strävar efter att aktivt bidra tillbaka till befintliga öppna programvaror samt
bidra till etablering av nya öppna programvarulösningar när behov uppstår.
Säkerhet
Vi genomför säkerhetstester och analyser av den öppna programvaran vi
använder och utvecklar, samt analyserar bakomliggande öppna programvaror.
Öppna standarder
Vi främjar interoperabilitet genom användning av öppna format och öppna
standarder som är korrekt implementerade i öppna programvaror.
Transformation
I arbetet med att främja Sveriges digitala transformation behöver DIGG skapa
förutsättningar för den gemensamma digitala förvaltningen med öppenhet som
grund.

