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Skolbandningsavtal 2001-07-01–2002-12-31 
Svenska kommunförbundet har kommit överens med berörda rättighetsin-
nehavare om att för rubricerad period ersätta det hittills gällande skolband-
ningsavtalet med ett något modifierat normalavtal. Med överenskommet av-
tal vill vi skapa bättre förutsättningar att utnyttja vissa radio- och TV-
sändningar i undervisning enligt upphovsrättslagens regler.  

Avtalet är frivilligt för kommunerna och Utbildningsradions programutbud 
berörs inte av detta avtal. Ett särskilt informationsmaterial kommer att distri-
bueras till landets skolledningar för att informera om skolbandningsavtalets 
möjligheter och konsekvenser närmast riktat till lärare och annan berörd per-
sonal. Motsvarande information kommer också att finnas på vår hemsida. 

Förändringarna i förhållande till hittills gällande avtal är följande. 

- Ny ersättningsmodell. I stället för betalning per utnyttjandetillfälle 
gäller i fortsättningen att utbildningsanordnarna skall betala en årlig 
schablonavgift per elev 

- Ny part på rättighetshavarsidan. Filmproducenternas Rättighetsför-
ening (FRF) deltar i det nya avtalet som avtalslicensutlösande organi-
sation för ”framställare av upptagningar av rörlig bild”. Detta kom-
mer att göra avtalet  lättare att tillämpa i praktiken. 

- Av- och läromedelscentralernas roll. Dessa får möjlighet att spela en 
större roll både vad gäller administration av avtalet, redovisningar 
och betalning och vad gäller inspelningsverksamhet och distribution 
av inspelningar.  
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Skolbandningsavtalet utgör även i fortsättningen ett komplement till annan 
befintlig distribution av rörlig bild till skolan och skall inte ses som ett alter-
nativt och billigare sätt att förse sig med filmer och program som distribueras 
av distributörer av institutionell video/film eller med ljudinspelningar som 
saluförs som fonogram. Avtalet är till för att skolorna skall få tillgång till ra-
dio- och TV-program som inte har någon annan ordnad distribution till sko-
lorna. 

Avtalsperioden kommer att vara en prov- och utvärderingsperiod därför att 
skolbandningsordningen enligt det hittills gällande avtalet gett begränsade 
praktiska erfarenheter. Kommuner och andra utbildningsanordnare som re-
dan har skolbandningsavtal enligt den gamla modellen kommer att kunna 
byta till ett nytt. 

Avtal skall slutas mellan den enskilda kommunen och upphovsrättsinneha-
varnas organisationer enligt bilagda förslag. Genom rättighetshavarnas för-
handlingsorganisation COPYSWEDE kommer skolstyrelsen eller motsva-
rande att på begäran erhålla avtalsförslag för undertecknande. 

Kommunförbundets handläggare är Olle Wendt (allmänna frågor, informat-
ion) tfn 08-452 7944, e-post: olle.wendt@svekom.se och Agneta Lefwerth (ju-
ridiska frågor) tfn 08-452 7979, e-post: agneta.lefwerth@svekom.se. Informat-
ion kan också lämnas genom COPYSWEDE tfn 08-545 667 00, e-post: pe-
ter@copyswede.se   
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