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Allmänt, definitioner och grundläggande principer 
Detta dokument är en introduktion till Föreningen Sambruks ramverk för Sambruksgemensamt 
Material (benämns nedan Ramverket SGM). 

Om Föreningen Sambruk 
Föreningen Sambruk är en juridisk person med organisationsnummer 802428-2785. 
Associationsformen är en ideell förening. Enligt föreningens stadgar, antagna på konstituerande 
föreningsstämma 2005-06-07 [www.sambruk.se], gäller att alla Sveriges kommuner och 
landsting och andra organ som arbetar eller kan förväntas arbeta för att främja föreningens 
ändamål kan antas som medlemmar. Enligt stadgarna § 4 är föreningens ändamål ”att verka för 

en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna, att främja utvecklingen av en 

sambruksplattform och av olika E-tjänster eller av E-förvaltning samt att i övrigt ta tillvara 

medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering”. 

Ramverk för Sambruksmaterial 
Ramverket, kallat SGM, ska reglera framtagning, anskaffning och förvaltning av Material inom 
ramen för Föreningen Sambruk, antingen av Sambruk som beställande part eller av någon eller 
några av Föreningens medlemmar. 

Material i Ramverket 
Med Material i Ramverket avses material som gemensamt utvecklas och tillhandahålls av 
Föreningen Sambruk, d.v.s. material framtaget genom utveckling utförd av medlemmar eller 
icke-medlemmar, leverantörer, forskare, studenter eller andra samarbetsparter, eller skänkt till 
och formellt emottaget av Föreningen Sambruk. 
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Exempel på det som i Ramverket för Sambruksmaterial benämns material är specifikationer, 
upphandlingsunderlag, avtalsmallar, utredningar, rapporter, processmodeller, begreppsmodeller, 
prototyper och programvara (d.v.s. exekverbar programkod). Exemplen ska inte ses som 
begränsningar till vad Ramverket kan omfatta. Ramverk för Sambruksmaterial kan komma att 
gälla även andra typer av material. 

Intellektuellt kapital och upphovsrätt till Material i Föreningen Sambruk 
Material som tas fram, anskaffas och/eller förvaltas inom Föreningen Sambruk representerar 
därmed dess intellektuella kapital. Framtagning och/eller anskaffning av detta Material innebär 
oftast kostnader för Föreningen Sambruk och/eller någon eller några av dess medlemmar. 
Ramverk för Sambruksmaterial specificerar hur upphovsrätt till framtaget Material tillfaller 
Föreningen Sambruk. Avsikten med att Föreningen Sambruk ska inneha upphovsrätt är att 
säkerställa att Materialet kan göras tillgängligt för spridning, användning och vidareutveckling 
bland i första hand Föreningen Sambruks medlemmar och på ett ansvarstagande sätt i andra hand 
göras öppet tillgängligt. Ramverket är avsett att specificera hur upphovsrätten ska behandlas för 
att på bästa sätt ge Föreningen Sambruk och dess medlemmar relevant nytta av Materialet och 
skydda det så att inte begränsningar eller inlåsningar sker. 

Upphovsrättsinnehavare 
Grundprincip för Ramverk för Sambruksmaterial är att Föreningen Sambruk som 
upphovsrättsinnehavare har rätt att definiera regler och villkor för nyttjande av Materialet. 

Tidsbegränsning och möjlighet till överlåtelse av upphovsrätt 
Föreningen Sambruk kan stå som upphovsrättsinnehavare under en begränsad tid och därefter 
överlåta upphovsrätten till en tredje part. Ett exempel på en sådan part skulle kunna vara en 
stiftelse eller en aktör som OSOR.eu1 eller en kommersiell aktör. 

Tillgänglighet 
Ramverk för Sambruksmaterial bygger på tanken att Material som tas fram eller anskaffas till 
Föreningen Sambruk skall vara tillgängligt för alla medlemmar som så önskar samt i möjligaste 
mån vara helt öppet. 

I första hand skall en öppen licens användas. Licensen medför att Materialet görs tillgängligt, 
även om upphovsrätten, och därmed kontrollen över framtida licenser, kvarstår hos Sambruk. 

Ramverket ska vidare förhindra att upphovsrätt till Material som tas fram, anskaffas och/eller 
förvaltas via Föreningen Sambruk blir proprietär (enligt avtal från specifik leverantör) och 
därmed orsakar merkostnad till följd av inlåsningseffekter för medlemmarna. 

Konformitet med öppna standarder 
All programvara skall i möjligaste mån följa Öppen Teknisk Plattform (ÖTP), och allt Material 
skall i största utsträckning följa öppna standarder. 

Fokus på användardriven och kommungemensam utveckling av Material 
Ramverk för Sambruksmaterial ska underlätta användardriven och kommungemensam 
anskaffning och/eller utveckling och vidareutveckling av Material. För programvara (d.v.s. 
exekverbar programkod), som är en specifik delmängd av Material, gäller delvis andra 
förutsättningar än för annat Material. Ramverk för Sambruksmaterial är avsett att reglera även 
detta, men med de specifika förutsättningar som då gäller. Ramverket ska kunna samexistera 

                                                 
1 OSOR.eu, the European Commission Open Source Observatory and Repository 
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med andra existerande strategier för programvarulicensiering, till exempel proprietär (med 
leverantörsspecifika avtal) respektive helt öppen programvara (t ex GPL2). 

Icke-exklusivitet för anskaffning av Sambruksgemensamt Material 
Ramverket gäller ett sätt att ta fram, anskaffa och förvalta Material inom Föreningen Sambruk 
som bygger på principer för öppen programvara anpassat till Föreningen Sambruk. Föreningen 
Sambruk kan anskaffa Material utan att det ska lyda under Ramverk för Sambruksmaterial, 
exempelvis vid anskaffning av traditionell proprietär programvara eller traditionell öppen 
programvara. 

Förvaltningsråd för Sambruksgemensamt Material 
Förvaltningsrådet, som lyder direkt under Sambruks styrelse, ansvarar för att Materialet förvaltas 
i enlighet med Ramverket. Förvaltningsrådet avgör vem som bör få tillgång till Materialet, samt 
villkoren för användning. Förvaltningsrådet ger rekommendationer till Styrelsen som fattar 
beslut. 

Förvaltningsrådet ansvarar för att upphandla tjänster kopplade till förvaltningen, exempelvis 
installation, anpassning, service och support. 

Förvaltningsråd för Sambruksgemensamt Material ska bestå av representanter för organisationer 
som är medlemmar i Sambruk och som har bidragit till framtagning, anskaffning och förvaltning 
av Material inom ramen för Föreningen Sambruk och som använder eller har för avsikt att 
använda det. 

Förvaltningsrådsmedlem ska vara medlem i Sambruk. Övriga parter kan adjungeras till 
förvaltningsråd, men utan rösträtt (exempelvis leverantör, forskare, student). Detta för att 
säkerställa ”beställarrollen” och möjligheten att byta leverantör (eller ha flera). 

Beskrivning av begrepp 
Med medlem avses Sambruksmedlem. 

Organisation kan vara Sambruksmedlem, icke-Sambruksmedlem, eller leverantör. 

Representant för organisation kan vara en person som representerar flera kommuner i 
förvaltningsråd, men kan även vara person som representerar myndigheter, landsting, 
leverantörer. 

Begreppet ”som använder eller har för avsikt att använda” kan gälla enbart användning för eget 
bruk eller användning för kommersiellt bruk anges inte.  

Omfattning 
Utöver Introduktion (SGM1) innehåller Ramverket för Sambruksmaterial följande 
standardöverenskommelser: 

• Ramverk om anskaffning, användning och förvaltning av gemensamt Material (SGM2 
– Ramverk) 

• Överenskommelse om framtagning, utveckling och överlåtelse av Material (SGM3 – 
Utveckling)  

• Överenskommelse om gåva/överlåtelse av Material (SGM4 – Gåva) 

                                                 
2 GNU General Public License, upphovsrättslicens för fri programvara, se www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
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• Överenskommelse om fri användning, vidareutveckling och förvaltning av gemensamt 
Material (SGM5 – Användning) 

• Avtal om leverantörsmedverkan i framtagning/utveckling av Material (SGM6 – 
Medverkan) 

• Avtal om forskarmedverkan i framtagning/utveckling av Material (SGM7 – 
Forskarmedverkan) 

• Avtal om studentmedverkan i framtagning/utveckling av Material (SGM8 – 
Studentmedverkan) 

Dessa standardöverenskommelser kan anpassas till varje specifik situation och typ av material. 

Revisionshistorik  
Revisionshistorik för Ramverket SGM anges i tabell 1 nedan. Vid ny revision uppdateras 
samtliga ingående dokument (SGM1-8). 

Revision Upprättat datum Fastställt datum Upprättat av Kommentar (t ex distribution) 

1.00 2008 Ej fastställt Projektgruppen 
BOSSANOVA (fr a Göran 
Goldkuhl, Thomas Rosén, 
Claes-Olof Olsson) 

Ändrat till Material (SGM) istället för 
Programvara (SGP) och det tidigare 
begrepp Sambruk Community Source 
(SCS) 

1.01 Våren 2009 2009-06-11 Projektgruppen 
BOSSANOVA (Claes-Olof 
Olsson) 

Ändringar enligt Sambruk 
Styrelsemöte nov 2008 

1.02 9 sept 2009  2009-09-16 Projektgruppen 
BOSSANOVA (fr a Anna 
Öhrwall Rönnbäck, Claes-
Olof Olsson) 

Ändringar enligt Styrelsemöte 11 juni 
2009 

1.03 16-22 sept 2009 2009-09-22 Projektgruppen 
BOSSANOVA (fr a Anna 
Öhrwall Rönnbäck, Claes-
Olof Olsson) 

Publicerad på www.sambruk.se. 

1.04 28 sept 2009 2009-09-28 Projektgruppen 
BOSSANOVA (fr a Anna 
Öhrwall Rönnbäck, Göran 
Goldkuhl, Claes-Olof 
Olsson) 

Förtydligat medlemsbegreppet i 
SGM1. Ändrat till 1.04. 

Ändringar enligt Styrelsemöte 16 sept 
2009. Fastställt av Sambruks styrelse 
per capsulam. Publicerad på 
www.sambruk.se. Distribuerad till och 
presenterad för projektledare i 
Sambruk och inbjudna leverantörer. 

1.05 Okt 2009-feb 2011 Tillämpad i BITA 
(pilotprojekt för 
SGM) men ej 
formellt fastställd 

Projektgruppen 
BOSSANOVA (möte m 
Projektledare 2009-10-01, 
möte m leverantörer 2009-
10-01), synpunkter fr TR 
2009-10-05 (e-post), tillägg 
mars 2010 SGM-7 och SGM-
8 (Owen, Anna, COO) 

 

1.06 Mars-juni 2011  Projektgruppen 
BOSSANOVA utvecklar till 
styrelsemöten våren 2011 

Distribution till Sambruks styrelse 
2011-06-17 

2.0 14 dec 2011 2011-11-08 Styrelsebeslut Uppdaterat av Anna Öhrwall 
Rönnbäck, Thomas Rosenfall, C-O 
Olsson, Lotta Ruderfors 
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