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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

 
 
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Förskoleklass 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 
Kulturförvaltningen 
Mediacentraler 

Avtal om nyttjande av UR-program år 2006 

Avtal krävs för användning av UR-program – UR står för ersättningen 
Svenska Kommunförbundet har i förhandlingar med Utbildningsradion (UR) och 
Copyswede, en samarbetsorganisation inom upphovsrättsområdet, träffat ett nor-
malavtal om nyttjande av UR:s program inom kommunal undervisningsverksam-
het m.m. 
 
Kommunernas nyttjande av UR-program har tidigare kunnat ske utan avtalsre-
glering. UR har, med hänvisning till bakomliggande avtal mellan Copyswede och 
arbetsgivareföreningen SRAO, framställt krav på att användningen av UR-pro-
gram fortsättningsvis regleras genom avtal. Som skäl har, utöver nämnda avtal, 
bl.a. angivits att UR nu kan erbjuda distribution med hjälp av digital teknik, och 
rättighetssidans krav på mer tillförlitlig statistik. 
 
Vi vill poängtera att UR även fortsättningsvis svarar för den ekonomiska ersätt-
ningen till rättsinnehavarna. 

Användning av ny teknik - valfritt 
Genom normalavtalet skapas förutsättningar att använda den nya tekniken. Det 
bör här påpekas att avtal krävs även för de kommuner som väljer att fortsätta an-
vända UR-program som tidigare – d.v.s. utan digital teknik. En kommun kan såle-
des välja att avstå från att använda sig av de nya tekniska möjligheterna, men en 
förutsättning för att få använda UR-program är i samtliga fall att avtal träffas. 
Till normalavtalet, som träffas med UR och Copyswede, hör ett tillstånd från var-
dera organisationen.  
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Mediacentral 
Som tidigare kan en kommun organisera tillgången till UR-program genom att 
anlita t ex AVC, AV-Media eller motsvarande, i avtalet kallat Mediacentral. Om 
en kommun anlitar Mediacentral utanför kommunal förvaltning behöver 
kommunen påföra Mediacentralen tillämpningsregler enligt normalavtalet. Ett 
förslag till text bifogas detta cirkulär.  

Kommun utan förmedling via Mediacentral 
Även för kommuner som inte anlitar en Mediacentral, måste avtal ingås enligt 
bilagt normalavtal om man vill nyttja UR-program. I de till normalavtalet hörande 
tillstånden från UR respektive Copyswede regleras sådan verksamhet under  
”B. Organiserad undervisningsverksamhet”. 
 
Med det nya avtalet erbjuder UR digitala versioner av sina program för kommu-
nerna/mediacentralerna att lagra, kopiera och distribuera. Här kan frågor om den 
tekniska standarden i kommunen aktualiseras, varvid eventuella nyanskaffningar 
givetvis kan medföra att kostnader uppkommer för kommunen. 
Även organisatoriska frågor kan aktualiseras som en följd av avtalets tillämpning.  
I bilagd folder från UR, ”Teknikskifte i Sveriges skolor” beskriver UR innehållet i 
avtalet. 

Avtalstidens längd 
Det nya normalavtalet är beroende av bakomliggande avtal och gäller därför 
t.o.m. den 31 december 2006. Avtalet förlängs automatiskt ett år om det inte sägs 
upp. Tillämpningen av avtalet kommer fortlöpande att utvärderas av organisatio-
nerna. 

Kommuner som redan träffat avtal med UR 
De ca 60 kommuner som redan tidigare tecknat avtal med 1 års varaktighet berörs 
inte av detta avtal.  

Undertecknande av avtal  
Avtal ska slutas mellan den enskilda kommunen, UR och Copyswede. Bilagt 
normalavtal ska inte undertecknas utan översändes endast för kännedom. Varje 
kommun får sig senare tillsänt avtal för undertecknande direkt från UR.  

Information om avtalet 
Information om avtalet återfinns, förutom i bilagda folder från UR, på respektive 
hemsidor.  
 
Viktiga aktörer i information och genomförande av avtalets intentioner är också 
befintliga AVC- och Mediacentraler i landet. För kontakt med dessa för ytterligare 
information och vägledning, se UR:s hemsida, www.ur.se/låna eller köp. 
Kommunförbundets handläggare är Olle Wendt (allmänna frågor, information)  
tfn 08-452 7944, e-post: olle.wendt@skl.se och Agneta Lefwerth (juridiska frå-

http://www.ur.se/l%C3%A5na
mailto:olle.wendt@skl.se
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gor) tfn 08-452 7979, e-post: agneta.lefwerth@skl.se. 
 
Information om avtalet kan också lämnas av Utbildningsradion, Thomas Boström, 
thomas.bostrom@ur.se eller Krister Widell, kwi@ur.se samt av Copyswede, Peter 
Carls, peter@copyswede.se. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 
 
 
Britta Rundström 
  Olle Wendt 
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