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Avd för lärande och arbetsmarknad

Landstingsstyrelsen
Kommunalt samverkansorgan
(Regionförbund)
Kommunstyrelsen Ekonomi/finans
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008
Sveriges Kommuner och Landsting har i förhandlingar med upphovsrättsinnehavarnas organisationer, genom organisationernas gemensamma förvaltningsorganisation Bonus Presskopia, träffat ett normalavtal om kopiering i skolorna. Förbundet rekommenderar sina medlemmar att ingå detta avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisationer.
Rätten till digital kopiering utökas
Avtalet som ingicks from läsåret 2005/2006 utökades med rätten till utskrifter från
Internet. Nu har möjligheten att kopiera digitalt ytterligare utökats (se de allmänna
avtalsvillkoren punkten 9.5) genom att exemplar får framställas i digital form för
att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och delas ut till eleverna.
I fråga om digital kopiering har parterna vidare enats om att tillsätta en gemensam
arbetsgrupp för att bland annat undersöka skolornas behov av ytterligare digital
kopiering och i vilken mån den kopiering, såväl analog som digital, som utförs av
elever är ersättningspliktig.
Prishöjningar
Den utvidgade kopieringsrätten, uppräkning enligt konsumentprisindex samt utfallet av årets förhandling har medfört att priserna höjs enligt följande.
Ersättningen för läsåret 2007/2008 (exkl. moms) är 8,00 kr per elev i förskoleklass, 42,77 kr per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande Komvux och
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SFI samt 98,60 per elev i gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiala Komvux och
påbyggnadsutbildningar.
Ersättningen per elev i gymnasium och gymnasialt Komvux avser även ersättning
för kopiering i uppdragsutbildning.
Att särskilt uppmärksamma är att ersättningarna baseras på SCB:s elevstatistik
avseende år 2005, publicerad i Skolverkets rapporter, som redovisas i bilagd överenskommelse.
Avtalstidens längd
Avtalet gäller fr.o.m. den 1 juli 2007 t.o.m. den 30 juni 2008.
Undertecknande av avtal m.m.
Avtal ska slutas mellan den enskilda kommunen/motsv. och upphovsrättsinnehavarnas organisationer enligt bilagda normalavtal. Observera att bilagda avtal inte
ska undertecknas utan översändes endast för kännedom. Varje kommun/motsv. får
sig tillsänt avtal för undertecknande direkt från Bonus Presskopia.
Enligt avtalet ingår det bl.a. i kommunens/motsv. skyldighet att informera om
innehållet i avtalet. Till stöd för denna information distribuerar under sommaren
Bonus Presskopia och Sveriges Kommuner och Landsting en informationsbroschyr om avtalet anpassad för vidare information lokalt till lärare och annan berörd personal.
Sveriges Kommuner och Landstings handläggare är Agneta Lefwerth
tfn 08-452 79 79, e-post: agneta.lefwerth@skl.se. Information om kopieringsavtalet kan också hämtas från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida,
www.skl.se
Information kan också lämnas av Bonus Presskopia tfn 08-545 429 00, e-post:
info@b-pk.se, hemsida: www.b-pk.se
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