
 
Ämne: Datum: 

SGM – Forskning 2011-11-08 
Dokument-id: Version: 

SGM7 2.0 

 

Sid 1 (2) 

 

SGM7 

Sambruksgemensamt material (SGM) 

Avtal om forskarmedverkan i framtagning/utveckling av 
material 

Ekonomiskt bistånd, e-Ansökan 

 

 

§ 1 Parter 

Forskarpartner Beställare 
  
XXXXXXXXX  Föreningen Sambruk 

nedan kallad Forskaren nedan kallad Föreningen Sambruk 

Personnr  Organisationsnr 802428-2785 

Adress (hem)  Adress c/o Sandbacka Park, 

Högbovägen 45 

Postadress (hem)  Postadress 811 32 Sandviken 

  Ombud Verkställande tjänsteperson 

Telefonnr (privat)  Telefonnr  

E-post  E-post  

 

§ 2 Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Utvecklingspartners har reglerats i särskild 

överenskommelse SGM3 – Utveckling. Utvecklingsparterna är ansvariga för kravställande 

och verksamhetstest av Material. Utvecklingsparterna är förtecknade i Bilaga 2 – 

Projektplan för projektet. 

§ 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 Forskaren enligt § 1, 

avseende framställning av Materialet. Forskaren 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 framställs enligt detta avtal skall följa Ramverk för Sambruksmaterial, både 

vad gäller ingående komponenter och standarder. Om Materialet innehåller något avsteg 

från Ramverket skall detta specificeras i detalj. 
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§ 6 Förutsättningar och villkor för genomförande av utvecklingsprojektet, inklusive ekonomi 

och kostnadsfördelning mellan parterna, specificeras i separat Projektplan, Bilaga 2, vilken 

också ska godkännas skriftligt av parterna enligt § 1. 

§ 7 Efter framställning av Materialet behåller Forskaren såväl upphovsrätt som nyttjanderätt till 

teoretiska, icke-kommersiella resultat (ex utredningar, rapporter, bedömningar, 

specifikationer, eller liknande dokument) enligt Lärarundantaget, för universitetslärare i 

Sverige (REF) (http://lagen.nu/begrepp/Lärarundantaget). Även om upphovsrätt och 

nyttjanderätt därmed inte överlåts till Föreningen Sambruk äger ändå Föreningen Sambruk 

rätt att fritt disponera och tillgängliggöra Materialet för Föreningens medlemmar, för 

användning och vidareutveckling i enlighet med Ramverk för Sambruksmaterial. 

§ 8 Vid utveckling av praktiska/konkreta resultat som kan komma att kommersialiseras (t ex 

programkod) används förgrening (dvs. utveckling av olika grenar av materialet); där 

Sambruk respektive Forskaren erhåller varsin upplaga med tillhörande upphovsrätt. För 

resultat som kan komma att kommersialiseras och där Forskaren ersatts av Beställaren gäller 

SGM6. 

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

undertecknande förbinder sig samtliga parter att gemensamt genomföra projektet enligt 

Bilaga 1, samt efterleva Ramverk för Sambruksmaterial. 

 

 

Forskarpartner  Föreningen Sambruk 

   

Ort och datum:  Ort och datum: 

____________________________________  _________________________________ 

Forskare  Föreningen Sambruk 

   

[namnförtydligande]  [namnförtydligande] 

 

 

 

 

Bilagor 
 

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

Bilaga 2 – Projektplan för utveckling av Materialet 

http://lagen.nu/begrepp/Lärarundantaget

