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SGM2 

Sambruksgemensamt Material (SGM) 

Regelverk om anskaffning, användning och förvaltning av 
gemensamt material 

 
 
 
§ 1 Detta regelverk ingår i Ramverk för Sambruksmaterial och innehåller gemensamma och 

övergripande förutsättningar och villkor avseende anskaffning, användning och förvaltning 
av gemensamt Material inom Föreningen Sambruks medlemmar.  

§ 2 Material omfattar i Ramverket för Sambruksmaterial exempelvis – men ej begränsat till – 
specifikationer, upphandlingsunderlag, utredningar, rapporter och programkod. Beroende 
på vilken typ av Material som avses regleras tillgång till och nyttjande av specifikt 
Material via separata avtal. Dessa avtal har detta regelverk som gemensamt underlag. 

§ 3 Oavsett hur anskaffning har gått till, skall Föreningen Sambruk, efter överlåtelse som 
regleras i avtal, vara innehavare av upphovsrätten för Material som skänks till eller 
utvecklas i föreningens regi. 

§ 4 Framtagning eller anskaffning av Material kan ske till exempel – men ej begränsat till – 
genom: 
a) Att medlemmar i Föreningen Sambruks går samman och gemensamt utvecklar eller 

anskaffar specifika programvaror, som sedan överlåts till Föreningen Sambruk enligt 
detta ramverk. 

b) Att en enskild medlem, eller annan part, har utvecklat eller anskaffat Material som 
sedan överlåts som benefik gåva till Föreningen Sambruk enligt detta ramverk. 

§ 5 Material utvecklat inom ramen för detta ramverk skall följa Föreningen Sambruks ramverk 
Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) om inte speciella omständigheter eller förutsättningar 
förhindrar detta. Detta ska i sådana fall specificeras. 

§ 6 Material enligt detta ramverk skall, förutom i enlighet med § 4 ovan, i största möjliga mån 
använda öppna standarder1 eller standarder fastslagna av internationella standardise-
ringsinstitut. 

§ 7 Programvaror enligt detta ramverk skall ej bestå av komponenter som innehåller 
inskränkningar vad gäller fri spridning till och användning av Föreningen Sambruk och 
dess medlemmar. Eventuella begränsningar ska tydligt specificeras. 

                                                 
1 Med öppen standard avses en standard som är öppen för vem som helst att införa och nyttja utan avgifter eller 
andra inlåsningsmekanismer.  
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§ 8 Material enligt detta ramverk skall kunna nyttjas av medlem i Föreningen Sambruk, efter 
undertecknande av särskild överenskommelse. Därmed äger medlem rätt att ändra i 
och/eller göra tillägg till detta. 

§ 9 Medlem är skyldig att efter gjorda ändringar i och/eller tillägg till Materialet informera om 
detta, samt tillhandahålla den nya versionen av Materialet till Föreningen Sambruk och 
dess medlemmar. Tillgång till Material och/eller ändring i dessa innebär ingen förändring 
av upphovsrätten till Materialet, som kvarstår hos Föreningen Sambruk. 

§ 10 Om medlem genom egna resurser eller extern part gör ändringar, tillägg och/eller 
vidareutveckling av Materialet, är användaren skyldig att tillse att sådana insatser inte gör 
intrång i eller begränsar den ursprungliga upphovsrätten till och förutsättningarna för 
Materialet, enligt detta ramverk. 

§ 11 Det åvilar medlem som tillhandahållit Material att bedöma hur användbart Materialet är för 
medlemmens verksamhet. Medlem ansvarar för användningen av Materialet i sin 
verksamhet. Om Materialet behöver förändras för att bli användbart i verksamheten svarar 
medlemmen för denna modifiering.  

§ 12 Medlemmar ska inrätta Förvaltningsråd avseende vidareutveckling och förvaltning av 
aktuellt Material. Medlemmar som ingår i Förvaltningsråd äger rätt att överenskomma om 
fördelning sinsemellan av kostnader för förvaltning av aktuellt Material. Alla ändringar 
och tillägg av Materialet som genomförs genom Förvaltningsråd måste också göras fritt 
tillgängliga för Föreningen Sambruks medlemmar i enlighet med § 8. 

§ 13 Alla förändringar i detta ramverk, samt villkor för Material som tagits fram under detta 
ramverk, ska beslutas av Föreningen Sambruks styrelse. 

§ 14 Material enligt detta ramverk kan göras tillgängligt för andra parter, med specificerade 
förutsättningar och villkor, förutsatt att inga inskränkningar i dess användning och 
vidareutveckling därmed görs. 

§ 15 Om Föreningen Sambruk beslutar att upphovsrätten för Material (speciellt i fallet 
programvaras källkod) skall överföras till annan part, bör den mottagande parten inte vara 
en vinstdrivande juridisk person. Det ligger i föreningens och de enskilda medlemmarnas 
intresse att upphovsrätten för programvaror utvecklade i Föreningen Sambruk inte hamnar 
i felaktiga händer. Styrelsen, via sin verkställande funktion, svarar för att tillgodose detta 
vid aktuellt tillfälle. 

Detta ramverk ”Ramverk för Sambruksmaterial” version 2.0 är utfärdat av 

Föreningen Sambruk och fastställt att gälla i styrelsebeslut den 8 november 

2011.  


