Förhandlingsprotokoll
Tid:

2006-06-08

Plats:

Sveriges Kommuner och Landsting, nedan kallat SKL.

Parter:

Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan samt Sveriges Utbildningsradio AB,
nedan kallat UR, och COPYSWEDE Ek.för., å den andra.

Bakgrund:
UR och COPYSWEDE har, med anledning av avtalet mellan COPYSWEDE och
Arbetsgivarföreningen SRAO den 1 juli 2004, påkallat om skriftliga avtal såsom en förutsättning för
kommunernas och landstingens nyttjande av UR-program för undervisningsändamål. Sådana avtal
förutsätts såväl för hanteringen av videokassetter och liknande, som för lagringar och uppspelningar i
en datormiljö.
SKL, UR och COPYSWEDE har efter förhandlingar enats om innehåll och utformning av ett s.k.
normalavtal med upphovsrättsliga tillstånd i bilageform.
Detta protokoll avser hanteringen av normalavtal och informationen till nyttjarna, samt utvärdering
och informationsutbyte mellan parterna. I protokollet anges även vissa förtydligande anmärkningar
till normalavtalet.
§ 1 Normalavtal och cirkulär
Det är kommunerna och landstingen som tecknar normalavtalet med UR och COPYSWEDE för sina
skolors och Mediacentralers m.m. räkning. Kommun och landsting får i enlighet med normalavtalet
och tillstånden även låta Mediacentral som inte är inordnad under kommunens respektive landstingets
förvaltning nyttja programmen för kommunens respektive landstingets räkning. Något särskilt avtal
behöver därför inte tecknas mellan sådan Mediacentral och UR och Copyswede.
Information till kommunerna och landstingen om normalavtalet lämnas i cirkulär av SKL.
Normalavtal utfärdas i samarbete mellan UR och COPYSWEDE och utsänds till
kommunerna/landstingen i anslutning till utskicket av cirkuläret. För de kommuner/landsting som
redan tecknat avtal under 2005 utfärdas normalavtal på begäran av kommunen/landstinget.
§ 2 Upphovsrättsliga tillstånd
De tillstånd som hör till normalavtalet utfärdas av UR respektive COPYSWEDE.
COPYSWEDE:s tillstånd utfärdas på grundval av UR:s tillstånd och förutsätter enbart att UR:s
tillstånd är förenligt med avtalet mellan COPYSWEDE och Arbetsgivarföreningen SRAO om
nyttjande av UR-program för undervisningsändamål.
De utfärdade tillstånden bifogas som bilagor till normalavtalet.
Några särskilda tillstånd utfärdas inte till sådan Mediacentral som omtalas i § 1.
Parterna framhåller att tillstånden innebär att kommunen/landstinget inom ramen för tillstånden självt
väljer sätt för lagringar och framföranden. UR anmärker här att UR har ambitioner att för nyttjarna
framhålla värdet av att använda UR-program i datormiljö såsom ett komplement till upptagningar av
utsändning på band och dvd eller motsvarande lagringsmedia.
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§ 3 Samarbete om information till slutnyttjarna
Parterna har ambitionen att gemensamt stödja nyttjarna angående den praktiska tillämpningen av
normalavtal och tillstånden. Parterna avser här exempelvis att samordna information till nyttjarna.
§ 4 Informationsutbyte och utvärdering
UR och COPYSWEDE avser att vid förnyande av de upphovsrättsliga tillstånden informera SKL
inför eventuella materiella förändringar i tillstånden.
Om part så påkallar skall parterna i lämplig form och sammansättning tillsammans utvärdera
normalavtalets tillämpning.
Detta protokoll är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka vardera parter tagit ett.

Stockholm 2006-06-08

Håkan Sörman
För Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Sörman
Namnförtydligande

Christina Björk
För Sveriges Utbildningsradio AB

Christina Björk
Namnförtydligande

Gun Magnusson
För COPYSWEDE ek. för.

Gun Magnusson
Namnförtydligande

2

