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SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr»
mellan å ena sidan
COPYSWEDE ek.för. såsom företrädare för sig själv och för rättigheter tillkommande sina
medlemsorganisationer samt producentorganisationer och radioföretag, vilka framgår av bilaga
1,
nedan kallade rättighetshavarna, och å andra sidan
«Kommun»
«Orgnr»
«Adress»
«Postnr» «Ort»
nedan kallad Kommunen har denna dag träffats avtal rörande sådan upptagning för
undervisningsändamål av verk som sänds ut i ljudradio och television som avses i 13 §
upphovsrättslagen. De i bilaga 1 uppräknade radioföretagen och producentorganisationerna
samt COPYSWEDE representerar berörda rättigheter enligt 48 § upphovsrättslagen respektive
på det sätt avtalslicensen i 13 och 26 i) §§ upphovsrättslagen förutsätter upphovsmän och
rättighetshavare till alla de typer av verk, prestationer och upptagningar som ingår i de radiooch TV-sändningar som omfattas av detta avtal. Rätten till upptagning av verk enligt ovan
omfattar sålunda även verk, prestationer och upptagningar av upphovsmän och rättighetshavare
som inte företräds av organisationerna utom vad gäller rättighetshavare som meddelat särskilt
förbud mot upptagning i enlighet med 13 § 2st upphovsrättslagen.
§ 1 UPPLATELSENS OMFATTNING
Rättighetshavarna ger genom detta avtal Kommunen tillstånd till upptagning för
undervisningsändamål av TV- och radioprogram. Avtalet omfattar inte offentligt framförande
av program.
Upptagning får ske i följande omfattning:
Program ur SVT1, SVT2, TV4 samt ur SR:s radiokanaler:
Samtliga program utom filmverk som har annan ordnad distribution till
undervisningsväsendet, Bistående fonogrammusik samt verk för vilka förbud i enlighet
med 13 § 2st upphovsrättslagen meddelats och som framgår av bilaga 2 till detta avtal.
Program ur andra kanaler:
Samtliga program utom filmverk som har annan ordnad distribution till
undervisningsväsendet, fristående fonogrammusik samt verk för vilka förbud i enlighet
med 13 § 2st upphovsrättslagen meddelats och som framgår av bilaga 2 till detta avtal,
dock under förutsättning att kompletterande tillstånd inhämtats från utsändande företag
avseende dettas rättigheter.
Utbildningsväsendets utnyttjande av program från UR (Utbildningsradion AB) regleras i annan
ordning.
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COPYSWEDE skall tillse att Kommunen blir informerad om vilka program som har annan
ordnad distribution samt om någon rättighetshavare meddelat förbud mot upptagning i enlighet
med 13 § 2st upphovsrättslagen. Detta sker genom kontinuerlig uppdatering av bilaga 2. Om
rättighetshavare meddelar sådant förbud till Kommunen åligger det Kommunen att omgående
rapportera detta skriftligen till COPYSWEDE. Rättighetshavarna förbinder sig emellertid att
verka för att förbud meddelade i enlighet med 13 § 2 st upphovsrättslagen inte måste
verkställas.
§ 2 AVTALETS TILLÄMPNING, ANSVARET DÄRFÖR OCH KONTAKTPERSON
Kommunen kan
Alt 1
genom skriftligt avtal eller skriftlig fullmakt anlita kommunal eller regional AVC (aveller läromedelscentral, AV-Media eller motsvarande) för upptagning av program, kontakter
med rättighetshavarna samt tillämpning och administration av avtalets övriga villkor. AVCs
chef skall vara kontaktperson. I undantagsfall får skolans personal göra enstaka upptagningar av
program som omfattas av avtalet. Rapportering härom skall ske till AVC.
Alt 2
låta lärare eller annan skolpersonal utföra inspelning av program. Kommunen
skall utse en person som skall svara för kontakter med rättighetshavarna. Denna skall ansvara
för avtalets tillämpning i Kommunen. För detta ändamål skall särskilda åtgärder vidtas för att
tillse dels att inspelning inte sker av program som finns på bilaga 2, dels att alla program som
spelas in med stöd av avtalet dokumenteras på ett sådant sätt att vidarerapportering i enlighet
med 6 § 5st möjliggörs. Till ansvaret hör att hålla alla som berörs av avtalets tillämpning
informerade om avtalets innehåll.
Parterna är överens om att det får anses ligga i rektors (eller motsvarandes) allmänna ansvar för
respektive utbildningsenhet att tillse att inspelningsverksamheten och dokumentationen sker i
enlighet med avtalet.
§ 3 SAMTIDIG OCH OFÖRÄNDRAD UPPTAGNING M M
Upptagningen skall ske direkt från utsändning och ha hög teknisk kvalitet. Program skall upptas
i sin helhet och får inte redigeras eller förkortas. Det är dock tillåtet att utesluta sådana
programinslag som inte får upptas enligt detta avtal. Det är inte tillåtet att använda upptagna
program till andra ändamål än undervisningsändamål. Tillståndet gäller upptagning med analog
eller digital teknik. Om digital teknik utnyttjas för upptagning och/eller spridning av exemplar
av upptagningar skall COPYSWEDE informeras om verksamheten i samband med redovisning
i enlighet med 6 § 5 st. Andra former av distribution av inspelade program än genom fysiska
exemplar får ej ske utan särskilt samråd med och tillstånd från COPYSWEDE.
§ 4 KOPIANS LIVSLÄNGD
Upptagning av TV-program kan sparas under avtalets giltighetstid. Vid avtalets upphörande
skall upptagningarna omedelbart raderas.
§ 5 FÖRVARING AV UPPTAGNINGAR OCH FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE
Kommunen har inte rätt att utan samtycke av rättighetshavarna på tredje man överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt detta tillstånd. Inte heller får kassett eller annat
inspelningsmedium som innehåller upptagning säljas, överlåtas eller på annat sätt föras utanför
AVCs respektive Skolans kontroll. Media på vilka upptagningar lagras skall för detta ändamål
förvaras på betryggande sätt.
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§ 6 ERSÄTTNING, REDOVISNING OCH KONTROLL
Då radio- och TV-företag upplåter rätt till upptagning enligt detta avtal sker det utan krav på
ersättning. För rätten att göra upptagning av radio- och TV-program enligt detta avtal skall
Kommunen till övriga rättighetshavare erlägga en ersättning om 1,50 kr per elev och år för
nyttjande under perioden 2001-01-01-2001-12-31 och 2,00 kr per elev och år för nyttjande
under perioden 2002-01-01-2002-12-31.
Ersättning för avtalsåret 2001 skall baseras på Skolverkets statistik över antalet helårselever i
kommunal utbildning (förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning)* som publiceras i rapport "Jämförelsetal för huvudmän, delårsrapport' under
mars 2001 och som avser elevantal för år 2000. Ersättningen för avtalsår 2002 skall baseras på
motsvarande rapport som publiceras i mars år 2002.
*) 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 helårsplats, enligt skolverkets definition, som för övrig vuxenutbildning.
COPYSWEDE fakturerar kommunen när sagda statistik finns tillgänglig. Ersättningen skall
vara COPYSWEDE tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger
rättighetshavarna rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Kommunen eller den kommunen uppdragit åt att sköta skolbandningen skall årligen till
rättighetshavarna lämna en fullständig förteckning över det antal exemplar av varje program
som utnyttjats av skolorna under den närmast förflutna redovisningsperioden. Förteckningen,
som skall lämnas senast sista februari året efter redovisningsperioden, skall innehålla dels vilka
program som spelats in under perioden, dels det antal tillfällen som respektive inspelat program
lämnats ut från AVC till enskilda skolor. Detta gäller även utlämningar av program som spelats
in under tidigare perioder. Programmen skall anges med den titel som åsatts av utsändande TVeller radioföretag. Vidare skall utsändande TV- eller radioföretag samt inspelnings- respektive
utlämningsdatum anges. Slutligen skall anges inom vilken skoltyp upptagningarna har
utnyttjats.
Kommunen förbinder sig att delta i sådan undersökning av avtalets utnyttjande vars
genomförande kan komma att överenskommas mellan rättighetshavarna och Svenska
Kommunförbundet.
Rättighetshavarna äger rätt att utöva tillsyn av avtalets efterlevnad. COPYSWEDE skall efter
anmälan och samråd med rektor ges tillträde till skola för att granska sådant material som kan
ha relevans för tillämpningen av detta avtal. Kommunens kontaktperson skall på uppmaning
förse COPYSWEDE med sådant material som rör dennas tillämpning av avtalet och som kan
ha relevans för granskningen. Skulle granskningen visa väsentligt avtalsbrott skall Kommunen
svara för rättighetshavarnas kostnader för tillsynen. l de fall AVC sköter tillämpningen av
skolbandningsavtalet förbinder sig Kommunen att i uppdragsavtalet inkludera sådan
bestämmelser som möjliggör för COPYSWEDE att utöva motsvarande tillsyn av avtalets
efterlevnad på ifrågavarande AVC.
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§ 7 TILLÄMPLIG LAG M M
Detta avtal är underkastat svensk lag.
§ 8 AVTALSBROTT
Om redovisning och betalning väsentligen försenas, om inspelning av program som finns på
bilaga 2 sker eller om upptagna program används på annat sätt än vad avtalet föreskriver kan
COPYSWEDE meddela att avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan och att samtliga
program som upptagits med stöd av detta tillstånd skall raderas omgående. För
upphovsrättsintrång kan därutöver följa straff och skadeståndsskyldighet.
§ 9 AVTALETS GILTIGHETSTID
Detta avtal gäller från och med 2001-01-01 till och med 2002-12-31. Det förlängs därefter med
tolv månader i sänder såvida uppsägning inte skett senast sex månader före avtalstidens utgång.
Uppsägning skall ske skriftligen.
§ 10 AVGIFTER, INDIREKTA SKATTER M M
All ersättning till rättighetshavarna enligt detta avtal är angiven utan moms och andra avgifter.
Vid varje tillfälle gällande moms för över-/upplåtelse av upphovsrättighet tillkommer och skall
erläggas till rättighetshavarna. l den mån ersättning enligt detta avtal blir belagda med
ytterligare skatt eller annan avgift till myndighet eller annat offentligt organ för registrering av
avtal eller dylikt, skall Kommunen svara härför.
STOCKHOLM DEN

För COPYSWEDE

Gun Magnusson
Namnförtydligande

För «Kommun»

«Firmateckn»
Namnförtydligande
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Bilaga 1
COPYSWEDE:s medlemsorganisationer
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, (BUS)
Föreningen Svenska Tecknare
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)
Läromedelsförfattarnas förening (LFF)
Nordisk Copyright Bureau (NCB)
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Journalistförbundet
Svenska Musikerförbundet
Sveriges Dramatikerförbund
Sveriges Författarförbund
Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)
Teaterförbundet

