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Avtal om kopiering i skolorna läsåret 1996/97
Kommunförbundet har i förhandlingar med upphovsrättsinnehavarnas
organisationer, genom organisationernas förhandlingsorgan BONUS, träffat
ett normalavtal om kopering i skolorna. Förbundet rekommenderar alla
kommuner att ingå detta avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisationer.
Enligt bilagda förhandlingsprotokoll gäller avtalet fr o m 1 juli 1996 t o m 30
juni 1997. Avtal tecknas mellan den enskilda kommunen och upphovsrättsinnehavarnas organisationer enligt bilagda förslag till normalavtal. Upphovsrättsinnehavarnas förvaltningsorganisation BONUS kommer att tillställa
skolstyrelse elller motsvarande ett avtalsförslag.
Ersättningen betalas till BONUS och för 1996/97 är denna 27:25 kr per elev i
kommunens grundskola, 54:50 kr per elev i kommunens gymnasieskola och
27:29 kr per elev i kommunens Komvux. Betalningen för Komvux-eleverna
täcker också kopieringen vad avser uppdragsutbildning, Grundvux, SFI,
kommunala särskolor och kommunala folkhögskolor.
Avtalet gäller inte kopiering i den kommunala musikskolan.
Uppgifterna om kommunernas elevantal baseras på SCB:s elevstatistik samt
på Invandrarverkets statistik om asylsökande elever.
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För elever från annan kommun regleras kostnaderna i det avtal som träffas
mellan kommunerna om interkommunal ersättning. Ersättning för alla elever
i de landstingsfria kommunerna, Gotland, Göteborg och Malmö regleras
genom detta avtal. Enligt avtalet ingår det i kommunens och specifikt rektors
skyldighet att informera om innehållet i avtalet för att förhindra brott mot
avtalets regler. BONUS och Kommunförbundet återkommer med information kring avtalet senare, anpassat för vidare information lokalt.
Avtalet skall slutas mellan den enskilda kommunen och organisationerna.
Det avtal som är bilagt detta cirkulär är endast för kännedom.
Kommunförbundets handläggare är Olle Wendt (allmänna frågor, information) och Agneta Lefwerth (juridiska frågor).
Information kan också lämnas av, BONUS tfn 08-667 88 85.
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