AVTAL OM KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE
I SKOLORNA VT 2014 OCH
LÄSÅREN 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Mellan å ena sidan [Kundnr] [Kommun] (nedan kallad kommunen) och å andra sidan Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Läromedel, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Svenska Tonsättare, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Journalisterna i Sverige AB, Konstnärernas Riksorganisation, Läromedelsförfattarna i Sverige AB, Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening UPA, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund, Sveriges kompositörer och textförfattare, Sveriges
Tidskrifter AB och TU Service AB (nedan kallade organisationerna) träffas följande avtal om
kopiering i kommunala skolor.
Organisationerna är medlemmar i Bonus Copyright Access ek. för. som är en för dem gemensam
förvaltningsorganisation för bland annat detta avtal.
Ersättningens erläggande
§ 1 Kommunen utger för rätten att kopiera och tillgängliggöra enligt detta avtal ersättning till
organisationernas förvaltningsorganisation Bonus Copyright Access. 6 % moms tillkommer på
beloppet. Bonus Copyright Access fakturerar kommunen.
Ersättningen för vårterminen 2014 ska erläggas efter faktura från Bonus Copyright Access. Betalningsvillkor: 30 dagar.
Ersättningen för läsåret 2014/2015 ska vara Bonus Copyright Access tillhanda senast den 31 januari 2015, senast den 31 januari 2016 för läsåret 2015/2016 och senast den 31 januari 2017 för
läsåret 2016/2017.
Har kommunen inte erlagt ersättning i överenskommen tid ska dröjsmålsränta erläggas enligt lag
till dess att full betalning skett.
Ersättning per elev
§ 2 Ersättningarna för vårterminen 2014 erläggs med halva det läsårsbelopp per elevkategori som
gäller för läsåret 2014/2015.
Ersättningarna för läsåret 2014/2015 är (exklusive 6 % moms) 7 kronor per barn i förskola, 13
kronor per elev i förskoleklass, 68 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande
Komvux och SFI samt 149 kronor per elev i gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiala Komvux
och påbyggnadsutbildningar samt 111,75 kronor per elev i Yh-utbildning.
Ersättningarna för läsåret 2015/2016 är (exklusive 6 % moms) 9 kronor per barn i förskola, 15
kronor per elev i förskoleklass, 74 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande
Komvux och SFI samt 152 kronor per elev i gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiala Komvux
och påbyggnadsutbildningar samt 114 kronor per elev i Yh-utbildning.
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Ersättningarna för läsåret 2016/2017 är (exklusive 6 % moms) 10 kronor per barn i förskola, 17
kronor kronor per elev i förskoleklass, 77 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande Komvux och SFI samt 155 kronor per elev i gymnasium, gymnasiesärskola, gymnasiala
Komvux och påbyggnadsutbildningar samt 116,25 kronor per elev i Yh-utbildning.
Ersättningen per elev i gymnasium och gymnasialt Komvux avser även ersättning för kopiering i
uppdragsutbildning.
Ersättning för elev som deltar i utbildning i annan kommun än hemkommunen regleras mellan
kommunerna genom interkommunal ersättning.
Antal elever
§ 3 Ersättningen baseras på statistik från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas. Statistiken hämtas för vårterminen 2014 från Verksamhetsindelad statistik för kommuner/landsting ur
följande tabeller.
För förskoleklass, grundskola, grundsärskola används Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter kommun 2011.
För gymnasieskola och gymnasiesärskola används Nyckeltal för kommunernas gymnasie och
gymnasiesärskola efter kommun 2011.
För komvux och SFI används Nyckeltal för kommunernas komvux, särvux och sfi efter kommun
2011.
För förskola och asylsökande elever används statistik från Skolverkets statistikdatabas, Jämförelsetal om förskoleverksamhet 2011 samt Jämförelsetal grundskola asylsökande elever 2011.
För Yh-utbildning används Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, Utbetalda årsplatser 2011.
Ersättningen för läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017 baseras på statistik ur motsvarande tabeller följande år.
Övriga villkor
§ 4 Kommunen åtar sig att verka för att förutsättningarna enligt andra stycket i punkten 1 i Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna vt 2014 och läsåren
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 uppfylls.
§ 5 För det fall kommunen delas under avtalsperioden ska detta meddelas Bonus Copyright Access. De nya kommunerna ska för den återstående avtalsperioden ingå avtal om kopiering i skolorna med organisationerna. Ersättningen för avtalsperioden ska dock i sin helhet erläggas av den
ursprungliga kommunen.
§ 6 Övriga villkor gäller enligt bilagda Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna vt 2014 och läsåren2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
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Avtalstid
§ 7 Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 30 juni 2017.
__________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka kommunen tagit det ena och Bonus Copyright
Access, för organisationernas räkning, det andra.

För kommunen

För organisationerna

__________________ den __________

Stockholm i december 2013

________________________________
Underskrift

_____________________________
Christer Johansson
enligt fullmakter

________________________________
Namnförtydligande

