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Övergå till öppen källkod och öppna filformat

Göteborgs Stad har ett aktivt arbete med IT som har tagit oss bort från egenutvecklade

system vilket är positivt. Det är nu dags att utveckla strategin till att gå mot en ännu

mer öppen struktur: öppen källkod och öppna filformat. Det finns flera viktiga skäl till

att fasa ut köpta låsta system till  förmån för öppen källkod. Det är också viktigt att

stadens skolor ökar undervisningen i programvaror baserade på öppen källkod så att

eleverna  inte  är  bundna  till  speciella  kommersiella  lösningar  när  de  kommer  ut  i

arbetslivet.

Förbättrar demokratin

Transparens och möjlighet att följa de beslut som påverkar medborgarna är hedersord

i  svensk  politik  och  offentlig  förvaltning.  Det  är  grundläggande  för  en  fungerande

demokrati.  En  del  i  öppenheten  är  att  medborgare  också,  om de vill,  skall  kunna

granska de system och beräkningar som ligger till grund för beslut. Detta är omöjligt

med upphovsrättsskyddade system.

Vidare  skall  medborgare  kunna ta  del  av  handlingar  utan  att  vara  beroende  av

kommersiella program. En sökning på www.goteborg.se ger vid handen att dokument i

Microsoft  Word-format  fortfarande  cirkulerar.  Det  finns  öppna  alternativ  t.ex.  Open

Document  och Portable Document Format (PDF). OpenDocument-formatet, som stöds

av det öppna Open Office som finns till de flesta operativsystem, föredras av EU, och är

en  accepterad  standard  inom  Internationella  standardiseringsorganisationen  och

publicerad som ISO/IEC 26300. 

Ett annat alternativ är PDF som har sitt ursprung i en kommersiell produkt men har

blivit en de facto-standard i flera sammanhang och är öppet såtillvida att det är fritt att

utveckla  program  som  kan  skapa  och  läsa  dessa  filer.  Formatet  är  inlämnat  för

standardisering enligt ISO och kan i den processen utvecklas till ett helt öppet format.

PDF  rekommenderas  av  Riksarkivet  som format  för  långtidsarkivering.  Formatet  har

fördelen att man förutom text, bild, film och ljud även kan inkludera typsnitt  så att

dokummentet ser likadant ut på alla datorer.

Minskar stadens kostnader

Det finns även starka ekonomiska argument för att gå över till öppen källkod. Idag går

stora  summor  från  skattebetalare,  verksamhetsutövare  och  kunder  till  kommunens

bolag till helt onödiga kostnader. Det finns ingen anledning att köpa tusentals Office-



paket av Microsoft  när OpenOffice är helt  gratis. Rimligtvis borde kommunen kunna

lämna windows-plattformen successivt  till  förmån för  exempelvis Linux.  Det  system

kommunen använder för e-post – Lotus Notes – är kompatibelt med Linux. 

Naturligtvis är det inte fullmäktiges sak att avgöra exakt vilka programvaror eller

tekniska  plattformar  som  skall  användas  även  om  kommunstyrelsen  idag  formellt

fattar  beslut  med  digra  listor  om  vilka  programvaror  som  skall  användas  i  olika

sammanhang. De ovan nämnda lösningarna är enbart exempel på att det är möjligt att

stegvis överföra mer och mer till öppen källkod.

En sådan process är inte gratis.  Kostnader kommer att uppstå även med öppen

källkod.  Utbildningsbehovet  är  stort.  Resurser  kommer  att  behöva  läggas  på  att  få

systemen att fungera optimalt. Liknande kostnader har kommunen redan idag. Med

öppen  källkod  torde  kommunens  IT-kostnader  att  minska.  I  en  artikel  i  Computer

Sweden  från  maj  2008  sägs  Rikspolisstyrelsens  IT-kostnader  ha  mer  än  halverats

genom användandet av öppen källkod.

Förbättrad säkerhet

Öppen  källkod  kan  vid  en  första  anblick  framstå  som  osäkert.  Om  alla  kan  se

strukturerna borde det vara enkelt  att göra intrång. Det paradoxala är dock att just

därför att det är öppna strukturer blir säkerhetsblottor upptäckta och ofta lättare att

täppa till än i kommersiella system.

Naturligtvis måste stadens IT-säkerhet, systemens rättssäkerhet och den person-

liga integriteten för alla de göteborgare som Staden har information lagrad om i sys-

temen alltid sättas i det främsta rummet. Om det visar sig att de öppna lösningarna

inte motsvarar stadens kvalitets- och säkerhetskrav skall de inte användas.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Att kommunstyrelsen får i  uppdrag att uppdatera nödvändiga styrdokument med en

tydlig målsättning att övergå till öppen källkod där – och när – det är möjligt.

Att kommunstyrelsen  får  i  uppdrag  att  uppdatera  nödvändiga  styrdokument  för

skolorna så att undervisningen i öppna programvaror ökar markant.
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