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ALVIN - ÖVERENSKOMMELSE 
  

Följande överenskommelse om samarbete (”Överenskommelsen”) har denna dag slutits mellan: 

Uppsala Universitet, Uppsala universitetsbibliotek, (”UUB”), org.nr. 202100-2932, Box 256, 751 

05  Uppsala, representerat av Lars Burman, Överbibliotekarie; 

Lunds Universitet, […], (”LU”) , org.nr. 202100-3211, Box 117, 221 00  Lund, representerat av 

[namn], [titel]; 

Göteborgs Universitet, […], (”GU”) , org.nr. 202100-3153, Box 100, 405 30  Göteborg, 

representerat av [namn], [titel] 

avseende förvaltning och utveckling av samt samarbete kring databasplattformen Alvin.  

UUB, LU och GU benämns nedan ”Part” individuellt och ”Parterna” gemensamt. 

§ 1. Bakgrund 

Alvin är en publiceringsplattform för digitaliserat material anpassad för användning av bibliotek, 

museer och arkiv (”Alvin”). Samarbetet kring Alvin har pågått sedan 2012. Systemet innefattar i 

huvudsak två delar, en del för registrering av digitaliserat material som endast användare som ingått 

särskild överenskommelse om samarbete kan tillgå och en publik del för tillgång till det digitaliserade 

materialet. 

§ 2. Organisation 

Samarbetet kring Alvin bedrivs genom ett konsortium bestående av Parterna (”Konsortiet”). 

Organisationen inom Konsortiet och samarbetet framgår av organisationsplanen enligt Bilaga 1 

(”Organisationsplanen”). 

Styrgruppen 

Det ytterst beslutande organet inom Konsortiet är styrgruppen, vilken består av en (1) av vardera Part 

utsedd representant. UUBs representant är ordförande i styrgruppen. Vid undertecknandet av denna 

Överenskommelse består styrgruppen av nedanstående representanter: 

UUB: […], ordförande 

LU: […] 

GU: […] 

Styrgruppen fattar ensamt beslut i frågor av övergripande och väsentlig karaktär för Alvin och dess 

verksamhet och organisation, bland annat inom områdena utvecklingsprojekt och finansiering. 

Beredningsgruppen 
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Beredningsgruppen består av två (2) av vardera Part utsedda representanter samt 

två (2) extra representanter utsedda av UUB. UUB utser ordförande i 

beredningsgruppen. 

 

 

 

 

 

Övrig organisation 

Styrgruppen beslutar om övrig organisation inom Konsortiet samt ansvarar för att denna beskrivs på ett 

tydligt sätt i Organisationsplanen (som ska uppdateras genom beslut av Styrgruppen och biläggas denna 

Överenskommelse i senaste version) att erforderliga mandat lämnas för att möjliggöra beslutsfattande 

inom organisationen samt att eventuella riktlinjer för arbetets genomförande utfärdas. 

§ 3. Verksamhet 

Förvaltning och drift 

UUB ansvarar för att förvalta Alvin, vilket innefattar drift, support och underhåll. Drift och support 

tillhandahålls genom en grupp vid UUB anställd personal för att minska sårbarhet och för att 

tillfredsställande tillgodose vikariefunktioner och kompetensförsörjning.  

Det digitala arkivet ska förvaltas och utvecklas i enlighet med förvaltningsmodellen PM3. 

UUB ska ingå överenskommelse med samtliga användare om rätt att nyttja systemet Alvin i enlighet 

med av Styrgruppen godkänd överenskommelse för registrering av digitaliserat material i Alvins 

databas. Sådant godkännande av Styrgruppen ska innefatta godkännande av de ersättningsnivåer som 

ska gälla för användarna. För LU och GU ska överenskommelse ingås i enlighet med Bilaga 2 i 

anslutning till att denna överenskommelse ingås. 

Utvecklingsprojekt 

Utvecklingsprojekt inom Alvin beslutas av Styrgruppen. Sådana beslut ska innefatta en projektplan 

samt en budget. UUB ansvarar för att utvecklingsprojekt genomförs inom ramen för fastställda 

projektbeslut i enlighet med fastställd budget. Styrgruppen ska därutöver besluta om vilka övriga 

resurser hos Parterna som ska tillgängliggöras för projektet, vilket ska framgå av projektplanen. 

Styrgruppen ska löpande utvärdera och prioritera pågående utvecklingsprojekt. 

I det fall någon Part önskar genomföra utveckling av funktionalitet inom Alvin utanför de gemensamt 

beslutade utvecklingsprojekten, äger sådan Part att överenskomma med UUB om sådan utveckling av 

funktionalitet. Sådan utveckling bekostas helt av den begärande Parten och utvecklingsarbetet bedrivs i 

den mån det inte påverkar gemensamt beslutade utvecklingsprojekt. Sådan utvecklad funktionalitet ska 

komma samtliga användare av systemet tillgodo om inget annat överenskommits mellan Parterna. 

Andra gemensamma projekt 
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För andra projekt inom samarbetet avseende Alvin, såsom t.ex. konferenser och 

seminarier, ska beslut fattas av Styrgruppen, vilket ska innefatta en projektplan och 

en budget. Sådana beslut ska även innefatta en fördelning av ansvaret för 

genomförandet av projektet mellan Parterna. 

§ 4. Finansiering av konsortiets verksamhet 

Konsortiets verksamhet finansieras av Parterna, dels genom så kallat in-kind bidrag i form av 

personalresurser, dels genom ett årligt finansiellt bidrag som fastställs årligen av Styrgruppen.  

 

 

 

Parterna är dock överens om att beloppet för  2016 ska  vara 250 000 kronor per Part och att beloppet 

för 2017 är XXX XXX kronor per Part. 

Det årliga beloppet  ska erläggas av Part till UUB inom 30 dagar efter erhållande av rekvisition från 

UUB. Rekvisition sker från och med 2017 per den 30/6 varje år. 

§ 5. Äganderätt och licensiering  

Det tekniska systemet Alvin, inklusive eventuella utvecklingar och uppdateringar, ägs och förvaltas av 

UUB. 

Användarna, inklusive GU och LU, erhåller genom särskilt samarbetsavtal (i enlighet med punkt 3 

ovan) en licens att nyttja systemet med de utvecklingar och uppdateringar av detsamma som sker inom 

ramen för konsortiesamarbetet. 

§ 6. Ansvar 

Varje Part ansvarar för att dennes åtagande inom samarbetet uppfylls enligt denna Överenskommelse 

och beslut av behöriga organ inom Alvins organisation och i enlighet med gällande lagstiftning. Varje 

Part ansvarar för sitt agerande gentemot tredje man.  

I det fall en Part inte kan uppfylla sitt åtagande ska Styrgruppen snarast informeras om den uppkomna 

situationen för att vidta erforderliga åtgärder för att tillse att de planerade resultaten inom samarbetet 

ändå kan uppnås i enlighet med gällande tidplan och budget. 

§ 7. Avtalsbrott och ansvarsbegränsning 

Part som bryter mot denna Överenskommelse ska, om avtalsbrottet inte kan betraktas som ringa och 

inte rättas inom 30 dagar efter skriftlig anmaning från övriga Parter, ersätta övriga Parter som drabbats 

för den skada som uppkommit genom avtalsbrottet. Ingen ersättningsskyldighet föreligger för 

produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, om inte Part uppsåtligen eller av grov 

vårdslöshet brustit i sin skyldighet enligt denna Överenskommelse. Part är inte i något fall, varken för 

direkt eller indirekt skada, ersättningsskyldig till ett högre belopp än det av Parterna gemensamt erlagda 
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bidraget till Alvins verksamhet enligt punkt 4 ovan, dock aldrig mer än högsta 

belopp som kan erhållas genom respektive Parts ansvarsförsäkring (inkluderat 

självriskbelopp).  

§ 8. Ändrade förhållanden, ändringar och tillägg 

Informationsplikt föreligger avseende större förändringar inom respektive Parts organisation som kan 

påverka rutiner, funktioner eller andra villkor för samarbetet. 

I det fall förutsättningarna för samarbetet enligt denna Överenskommelse i väsentligt hänseende ändras, 

exempelvis till följd av ändringar i författning eller annan omständighet utom Parts kontroll, ska, om 

det begärs av någon Part, förhandlingar mellan Parterna inledas i syfte att anpassa Överenskommelse 

till de ändrade förhållandena. 

 

 

 

 

Ändringar av och tillägg till denna Överenskommelse kan endast ske i skriftlig form och måste 

skriftligen godkännas av samtliga Parter för att vara gällande. Detta innefattar inte förändringar av 

Bilaga 1 som görs i enlighet med punkt 2 ovan). 

§ 9. Överenskommelsens giltighetstid 

Denna Överenskommelse träder i kraft när samtliga Parter undertecknat det och gäller tills vidare. 

§ 10. Uppsägning m.m. 

Rätt till uppsägning 

Envar av Parterna har rätt att med 30 dagars varsel utträda ur Överenskommelsen genom uppsägning, i 

det fall att: 

a) oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter från Part har föranlett att kontanta medel 

felaktigt har utbetalats, eller 

b) utbetalda kontanta medel helt eller delvis använts för andra kostnader än för att genomföra 

verksamheten enligt denna Överenskommelse, eller 

c) någon av de andra Parterna väsentligen bryter mot Överenskommelsen på ett sätt som medför att 

verksamheten inom samarbetet inte kan bedrivas i enlighet med denna Överenskommelse.  

Den felande Parten har rätt att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållandet av skrivelse om uppsägning 

från Part. Om rättelse sker av den felande Parten, annan Part eller ny Part inom den föreskrivna tiden 

träder uppsägningen ej i kraft. 

Uppsägning ska ske skriftligen och tillställas samtliga Parter. 

Om en eller flera Parter utträder ur Överenskommelsen ska övriga Parter snarast skriftligen komma 

överens om nödvändiga ändringar av Överenskommelsen.  

Rätt att utträda Överenskommelsen i andra fall 
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Utöver vad som sägs ovan har envar Part rätt att, med sex (6) månaders varsel, 

utträda ur Överenskommelsen utan att därvid ange skäl för detta per den sista 

december det år uppsägning sker. 

Sådan uppsägning ska ske skriftligen och tillställas samtliga övriga Parter. Övriga 

Parter ska snarast skriftligen komma överens om nödvändiga ändringar av 

Överenskommelsen. 

§ 11. Samarbetets rättsliga natur 

Denna Överenskommelse ska icke tolkas som att Parterna avtalat om samverkan i bolagsform. 

Bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska således ej äga tillämpning 

på Parternas samverkan inom ramen för denna Överenskommelse. 

§ 12. Tvistelösning 

Parterna är ense om att i den mån tvist uppkommer skall Parterna i första hand söka lösa den genom 

förhandling. Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten lösas genom en av Regeringen utsedd 

skiljeman. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna Överenskommelse har upprättats i tre (3) exemplar, varav respektive Part erhållit ett (1) 

exemplar. 

 

Datum: ___ augusti 2016 

Uppsala universitet 

Uppsala universitetsbibliotek  

 

 

 

______________________________ 

Lars Burman 

Överbibliotekarie 
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