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SGM4 

Sambruksgemensamt Material (SGM) 

Överenskommelse om gåva/överlåtelse av material 
 

 

§ 1 Givare och Upphovsrättsmottagare 

Givare Mottagare 
  
XXXXXXXXX kommun Föreningen Sambruk 

nedan kallad Gåvogivare Nedan kallad Föreningen Sambruk 

Organisationsnr  Organisationsnr 802428-2785 

Adress  Adress c/o Sandbacka Park, 

Högbovägen 45 

Postadress  Postadress 811 32 Sandviken 

Ombud  Ombud Verkställande tjänsteperson 

Telefonnr  Telefonnr  

E-post  E-post  

 

§ 2 Gåvan 

Överenskommelsen omfattar det i Bilaga 1 specificerade Materialet, såväl dess ingående 

komponenter som helheten. Materialet ska alltid åtföljas av revisionshistorik. 

I det då överenskommelsen gäller programvara (såväl dess ingående komponenter som 

helheten) som ett specialfall av Material, omfattar denna programspecifikation, källkod, 

installations- och driftsansvisningar för applikationen ”XXXXXXXXX”. 

Programspecifikationen, enligt Bilaga 1 beskriver applikationens funktion. Programvaran 

ska alltid åtföljas av revisionshistorik. 

§ 3 Denna överenskommelse reglerar överlåtelse av Materialet som benefik gåva från 

Gåvogivaren till Föreningen Sambruk och dess medlemmar. 

§ 4 Överlåtelsen bygger på att Gåvogivaren före överlåtelsen har full nyttjande-, upphovs- och 

äganderätt till Materialet och att inga inskränkningar finns vad gäller fri spridning till 

Föreningen Sambruk och dess medlemmar. Vidare garanterar Gåvogivaren att Materialet i 

allt väsentligt följer Ramverk för Sambruksmaterial, vad gäller exempelvis ingående 

programkod och programkomponenter och standarder, samt rättigheter därtill. Eventuella 

begränsningar i förhållande till och/eller avsteg från Ramverk för Sambruksmaterial ska 

finnas tydligt specificerade.  

§ 5 Genom denna överenskommelse överlåter Gåvogivaren Materialet till Föreningen Sambruk 

och dess medlemmar, för fri användning och vidareutveckling i enlighet med Ramverket, 

vilket specificerats i dokumentet Ramverk för Sambruksmaterial. Därmed blir Föreningen 

Sambruk innehavare till upphovsrätten avseende Materialet, i enlighet med Ramverket. 
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§ 6 Gåvogivaren behåller en egen fristående kopia av Materialet. Båda parter äger rätt att fritt 

nyttja, ändra, vidareutveckla, förfoga och distribuera Materialet (exempelvis programvara 

och dess källkod), utan särskilda villkor sinsemellan. 

§ 7 Föreningen Sambruk svarar för att hålla Gåvogivaren fri från ansvar samt att, vid 

tillgängliggörande av Materialet (exempelvis programvara och dess källkod), 

uppmärksamma mottagare/användare av Materialet om garanti- och ansvarsfriskrivning 

enligt Ramverket. 

§ 8 Denna överenskommelse är upprättad i ett originalexemplar för varje part, enligt § 1. Genom 

undertecknande förbinder sig samtliga parter att efterleva Ramverk för Sambruksmaterial. 

 

 

 

Gåvogivare  Mottagare 

   

Ort och datum:  Ort och datum: 

____________________________________  _________________________________ 

NN kommun  Föreningen Sambruk 

   

[namnförtydligande]  [namnförtydligande] 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Specifikation av Materialet; omfattning, innehåll, samt revisionshistorik 

 


