
Avtal mellan LSH och Wikimedia Sverige om uppladdningsprojekt 

Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare 
● Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet  (nedan kallat LSH), 

organisationsnummer 202100-3732. Adress: Slottsbacken 3, 111 30 Stockholm.. 
Firmatecknare: Karin Nilsson 

● Den ideella föreningen Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: 
Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm. Firmatecknare: Anna Troberg 

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation 
Mellan LSH och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande uppladdningshjälp till 
Wikimedia Commons, syftande till att göra LSH:s samlingar mer tillgängliga för allmänheten framförallt 
genom Wikipedia och på så sätt gynna fri kunskap. LSH är en finansiär av projektet som genomförs av 
Wikimedia Sverige i enlighet med föreningens ändamålsenliga syfte (§1 i stadgarna). 

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar 
Wikimedia Sverige åtar sig att under två omgångar genomföra följande: 

● Ladda upp max 6 000 nya filer, 
● Ersätta max 1 400 filer      utan behov av ny metadata, 
● Ersätta max 300 filer      med behov av ny metadata. 

Omgång ett ska genomföras senast 2016-06-01, och omgång två senast 2016-11-15. 

Paragraf 4 LSH åtagande och ansvar 
LSH åtar sig att finansiera genomförandet av Projektet till timkostnad om 330 SEK och högst sammanlagt 
39 600 SEK. LSH åtar sig att svara på frågor om metadata om filerna samt göra filer och metadata 
åtkomliga för Wikimedia Sverige. 

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel 
Wikimedia Sverige fakturerar LSH i samband med var levererad rapport enligt Paragraf 6. Av LSH överförda 
medel ska insättas på Wikimedia Sveriges bankgirokonto nr 5822-9915. 

Paragraf 6 Rapportering 
Wikimedia Sverige ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande: 

● Delrapport inom en månad efter det att Omgång 1 avslutats. 
● En slutrapport om Omgång 2 samt Projektets slutliga kostnad, senast 2016-12-01. 



Paragraf 7 Ägande av resultat 
Dokumentation som skapas i projektet ägs av Wikimedia Sverige och licensieras enligt bilaga 1:  

Creative Commons - Erkännande - Dela lika 3.0 (CC BY-SA 3.0) eller friare vilket ger LSH nyttjanderätt av 
resultat på lika villkor som för annan part. 

Filer som laddas upp licensieras av LSH enligt följande:  

Creative Commons - Erkännande - Dela lika 3.0 (CC BY-SA 3.0) eller friare. 

Detta ger Wikimedia Sverige nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part. 

Paragraf 8 Ändringar 
Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter. 

Paragraf 9 Kontaktuppgifter 

● LSH 

● Fredrik Andersson 

● Digital samordnare 

● fredrik.andersson@lsh.se 

● 08-402 30 08 

● Slottsbacken 3 

● 111 30 Stockholm 

● Wikimedia Sverige 

● André Costa 

● GLAM-utvecklare 

● andre.costa@wikimedia.se 

● 073 - 396 45 74 

● Hantverkargatan 21 

● 112 21 STOCKHOLM 

 

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning 
Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess parterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 
2016-12-31. 

Uppsägning kan ske antingen av Wikimedia Sverige eller av LSH, om grundad anledning finns att anta att 
projektet inte kan slutföras inom 2 månader efter beräknat slutdatum enligt paragraf 3, om projektet inte har 
startats inom 2 månader från avtalets ingående eller vid avtalsbrott. Om uppsägning sker av LSH, ska 
Wikimedia Sverige snarast tillse att pågående projektaktiviteter medförande kostnader i projektet avslutas 
och inga nya sådana påbörjas. Wikimedia Sverige ska inom en månad från uppsägningsdatum till LSH 
redovisa projektets upplupna kostnader, inklusive vad som följer av redan före uppsägningsdatum avtalade 
åtaganden. 

Parterna ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden. 



Paragraf 11 Tvister 
Tvister avgörs i svensk domstol. 

Avtalstecknande 

LSH  Wikimedia Sverige 

   

Karin Nilsson 
Enhetschef 

 Anna Troberg, 
Verksamhetschef 

 

Ort och datum 

  

Ort och datum 

 

Bilagor 
● Bilaga 1:  

○ Creative Commons - Erkännande - DelaLika 3.0 (CC BY-SA 3.0) 
■ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en 

○ Creative Commons - Zero (CC0 1.0) 
■ https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv%7C

