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SGM6
Sambruksgemensamt Material (SGM)
Avtal om leverantörsmedverkan i framtagning/utveckling av
material

§1

Parter
Utvecklingsleverantör
NNNNN
nedan kallad Leverantören
Organisationsnr
Adress
Postadress
Ombud
Telefonnr
E-post

Beställare
Föreningen Sambruk
nedan kallad Föreningen Sambruk
Organisationsnr
802428-2785
Adress
c/o Sandbacka Park,
Högbovägen 45
Postadress
811 32 Sandviken
Ombud
Telefonnr
E-post

§2

Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Utvecklingsparter har reglerats i särskild
överenskommelse SGM3 – Utveckling. Utvecklingsparterna är ansvariga för kravställande
och verksamhetstest av Material.

§3

Material – omfattning
Överenskommelsen omfattar det i Bilaga 1 specificerade Materialet, såväl dess ingående
komponenter som helheten. Materialet ska specificeras till syfte/användning, innehåll,
omfattning och version. Materialet ska alltid åtföljas av revisionshistorik.

§4

Detta avtal reglerar samverkan mellan Föreningen Sambruk och Leverantören enligt § 1,
avseende utveckling av Materialet. Leverantören framställer Materialet i enlighet med
specifikationer och andra kravbeskrivningar som Kravställande utvecklingspart formulerar.
Arbetssätt vid utveckling ska följa Föreningen Sambruks principer om kundnära och iterativ
utveckling.

§5

Materialet som utvecklas enligt detta avtal skall följa Ramverk för Sambruksmaterial, både
vad gäller ingående komponenter och standarder, samt rättigheter därtill. Om Materialet
innehåller något avsteg från Ramverket skall detta specificeras i detalj.

§7

Efter utveckling av Materialet, överlåts såväl upphovsrätt som nyttjanderätt till Materialet till
Föreningen Sambruk. Därmed äger Föreningen Sambruk rätt att fritt disponera och
tillgängliggöra Materialet för Föreningens medlemmar, för användning och vidareutveckling
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i enlighet med Ramverk för Sambruksmaterial. Leverantören frånsäger sig all upphovsrätt till
Materialet, som är resultat från arbetet enligt denna överenskommelse.
§8

Denna överenskommelse är upprättad i ett originalexemplar för varje part, enligt § 1. Genom
undertecknande förbinder sig samtliga parter att gemensamt genomföra utvecklingsprojektet
enligt Bilaga 1, samt efterleva Ramverk för Sambruksmaterial.

Utvecklingsleverantör

Föreningen Sambruk

Ort och datum:

Ort och datum:

____________________________________

_________________________________

Leverantör

Föreningen Sambruk

[Namförtydligande]

Britta Sandblom

Bilagor
Bilaga 1 – Specifikation av Materialet; omfattning, innehåll, samt revisionshistorik
Bilaga 2 - Projektplan
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