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Förhandlingsprotokoll
Tid

2000-11-09

Plats

Svenska Kommunförbundet, Hornsgatan 15, Stockholm

Parter

Svenska Kommunförbundet (SK), å ena sidan samt COPYSWEDE ek.för., å den
andra.

har denna dag träffats följande överenskommelse.
1§
SK förbinder sig att tillse att kommunerna informeras om möjligheten att teckna bilagt avtal om
upptagning för undervisningsändamål av radio och TV-program i skolorna (skolbandningsavtalet) samt
om vikten av att sådant avtal ingås av den kommun som önskar kunna göra upptagningar för
utnyttjande i undervisning.
Avtalet ifråga är ett försöksavtal gällande för perioden 2001-01-01--2002-12-31.
2§
Parterna är överens om vikten av att alla lärare informeras om avtalet och dess innehåll.
För detta ändamål förbinder sig COPYSWEDE att producera informationsmaterial. SK åtar sig att
trycka och distribuera materialet till varje skolledning genom särskilt utskick. SK och COPYSWEDE
åtar sig vidare att informera om avtalet via sina respektive webbplatser och i samråd informera
kommunerna om skolbandningsavtalet och dess möjligheter och konsekvenser. SK skall tillställa
COPYSWEDE all skriftlig information som utsänds i detta sammanhang.
3§
Avtalet gäller för utnyttjande i följande utbildningar/skolformer: förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning*).
*) Avtalet omfattar även elever i utbildning inom SFI, kommunala särskolor och kommunala
folkhögskolor. För dessa skolformer utgår ingen särskild ersättning. För kommunerna Gotland,
Göteborg och Malmö gäller avtalet även sådan gymnasieutbildning som annars bedrivs av landsting, t
ex utbildningar för skogs- och jordbrukssektorn. Kunskapslyftet är en form av kommunal
vuxenutbildning och omfattas av avtalet. Ersättning för denna utbildning utgår med samma belopp per
heltidsplats, enligt skolverkets definition, som för övrig vuxenutbildning.
Avtalet gäller således för lärare enbart i deras undervisning i angivna skolformer.
4§
Som underlag för fastställande av det antal elever för vilka ersättning skall utgå skall för varje avtalsår
användas senast tillgängliga statistik över antalet elever i kommunal utbildning. Antal elever inom
KomVux avser således antal elever omräknade till helårselever.
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Statistiken hämtas från Skolverkets rapport "Jämförelsetal för huvudmän delårsrapport, mars 2001
respektive mars 2002. Detta underlag skall vid behov kompletteras av annan officiell statistik från
SCB eller myndigheter.
SK förbinder sig att meddela COPYSWEDE omedelbart när sagda rapport publiceras. Dock skall
kontakt i frågan tas senast 15:de mars varje år.
5§
Ersättningen skall vara 1,50 kr(exkl. moms) per elev för utnyttjande under första avtalsåret och 2,00
kr(exkl. moms) per elev för det andra avtalsåret.
6§
Parterna är överens om att under avtalsperioden utvärdera avtalets innehåll och tillämpning.
Som underlag för utvärderingen skall bl.a. ligga kommunernas redovisningar till COPYSWEDE.
Formerna för och innehållet i utvärderingen utarbetas gemensamt av parterna.
7 § Rättighetshavarnas protokollsanteckning
Rättighetshavarnas utgångspunkt för prissättning är att priset skall överensstämma med priserna för
motsvarande utnyttjande i enlighet med skolbandningsavtal i Norden. Hänsyn skall därvid tas till
genomsnittligt nyttjande mätt i programtid per år och elev i olika skoltyper och utbildningsstadier, till
andelen utnyttjade program enligt skolbandningsavtalet jämfört med kommunernas utnyttjande av
program från andra källor samt till deltagande rättighetshavargruppers anspråk på ersättning. Enligt
rättighetshavarna skall hänsyn också tas till utnyttjandets omfattning vad gäller program från andra
radio- och TV-företag än de som under försöksperioden deltar som parter i avtalet.
8§
COPYSWEDE åtar sig att utan dröjsmål informera SK samt de kommuner som tecknar avtalet om förbud som
rättighetshavare i enlighet med 13 § 2st upphovsrättslagen meddelar. Skulle enskild rättighetshavare meddela sådant
förbud till SK eller kommun åtar sig SK att utan dröjsmål informera COPYSWEDE.
Anteckning 2001-06-20
Då nödvändiga besked om deltagande i skolbandningsöverenskommelsen från samtliga berörda rättighetshavare inte
förelåg vid den ursprungligen avsedda tidpunkten för ikraftträdande gäller överenskommelsen istället fr.o.m. 2001
07-01. Av samma anledning kommer den avtalsenliga ersättningen för år 2001 att reduceras till 0,75 kr per elev.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit ett.
Stockholm 2001-06-20
För Svenska Kommunförbundet
Louise Fernstedt
För COPYSWEDE ek.för.
Gunnar Petri
Ordförande
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För COPYSWEDE ek.för.
Gun Magnusson
Verkställande direktör

