Finansieringsmodeller för
förvaltning av en fri produkt och
ett öppet och gemensamt
gränssnitt
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Utbildning: Förvaltning av en fri produkt

Kostnadsfaktorer
▪ Kostnadsfaktorer för förvaltningen av en fri produkt och ett öppet
gränssnitt som ska finansieras är vanligtvis
▪ produktchefens arbete
– Finansieringsbehovet påverkas avsevärt av vilka uppgifter produktchefen ges

▪ specialsakkunnigas arbete, t.ex. inom kvalitetskontroll
▪ eventuella kostnader i samband med distributionsplatsen
▪ eventuella verktygslicenser som har använts för att utveckla programvaran
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Kostnadsfaktorer
Finansiering av utvecklingen av en fri produkt
▪ Utvecklingskostnaderna påverkas mest av förvaltningsmodellen
▪ I modellen för fri distribution ligger arbetsbördan på de kommuner som själva
samordnar utvecklingen av en nu version
▪ I modellen för en standard basversion ligger arbetsbördan på produktchefen
som samordnar utvecklingen av den nya versionen och verkar ofta som
projektchef för den som beställt den nya versionen

▪ De som äger programvaruprodukten kan fritt avtala om finansieringen av
kostnadsfaktorerna. Det viktiga är att produktens ägare (kommunerna)
får tillräcklig valuta för betalningsandelarna och att utvecklarnätverket
(programvaruföretagen) upplever att nätverkets verksamhet är
affärsmässigt lönsamt
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Finansieringsmodeller: invånarantal och fasta
avgifter
Avgift enligt kommunens invånarantal
▪ + en tydlig och begriplig beräkningsmodell
▪ + tar i beaktande kommunens storlek
▪ - om nätverket omfattar mycket stora och mycket små kommuner kan
betalningsandelarna variera mycket i storlek. Kan jämnas ut i olika nivåer

Fast årsavgift
▪ + en tydlig och begriplig prissättningsmodell
▪ +/- om det i nätverket förekommer såväl stora som små kommuner är
betalningsandelar samma (kan indelas i nivåer enligt kommunens
storlek)
▪ tar inte i beaktande kommunens storlek, om de inte indelas i nivåer
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Finansieringsmodeller: ibruktagningsavgift
▪ Kommunen betalar en ibruktagningsavgift då man beslutar att ta i bruk programmet från
distributionsplatsen

▪ + en tydlig och begriplig prissättningsmodell
▪ +/- om det i nätverket förekommer såväl stora som små kommuner är avgiften samma (kan
indelas i nivåer enligt kommunens storlek)

▪ + avgiften kan även påföras ett programvaruföretag som kan försnabba den egna
programvaruutvecklingen eller förbättra utbudet genom att skaffa programvaran
▪ - tar inte i beaktande kommunens storlek, om de inte indelas i nivåer

▪ - utmaning med tillräcklig finansiering om inte nya användarkommuner ansluter sig årligen
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Finansieringsmodeller: statlig och extern
finansiering
Statens budgetfinansiering

▪ Lämpar sig bra för situationer där man uppnår nationella fördelar
Extern finansiering, t.ex. från nationella projekt

▪ Används vanligtvis inte för att finansiera produktchefens arbete, men man kan
finansiera bland annat en ny version eller ett helt nytt program. Programmet
SADe finansierade utvecklingen av PSOP
Kombination av flera olika finansieringsmodeller
▪ Det lönar sig att tillämpa en kombination om det verkar som att ingen av
modellerna lämpar sig direkt eller de nationella finansiärerna rekommenderar det
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