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Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013
Sveriges Kommuner och Landsting har i förhandlingar med upphovsrättsinnehavarnas
organisationer, genom organisationernas gemensamma förvaltningsorganisation
Bonus Presskopia, träffat ett avtal om kopiering i skolorna. SKL rekommenderar sina
medlemmar att ingå detta avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisationer.
Nyheter i årets avtal
Utökade möjligheter till digital kopiering

Lärarnas förberedelsearbete och på många håll även undervisningen sker i allt större
utsträckning digitalt med framförallt datorn som arbetsredskap. När SKL och Bonus
Presskopia under 2009 undersökte behovet av kopiering framkom tydligt att lärare och
elever i det dagliga skolarbetet har behov av sådan digital kopiering som tidigare inte
omfattats av avtal och därför varit förbjuden.
Från och med läsåret 2010/2011 sker därför en utökning av skolkopieringavtalet med
möjlighet till digital kopiering av digitalt lagrade verk (t.ex. nedladdning från Internet
och kopiering från CD-rom) och digitalisering av verk i analog form (t.ex. scanning).
Liksom vid analog kopiering är det kopiering inom de i avtalet fastställda gränserna
som är tillåten. Om förlagan är digital får kopia eller utskrift t.ex. göras motsvarande
maximalt 15 sidor i A4-format och läraren får endast framställa så många exemplar att
lärarens elever får var sitt och läraren själv får några.

Bonus Presskopias medlemsorganisationer har förbundit sig att inte ställa krav på
retroaktiv ersättning för sådan digitalkopiering som kan ha gjorts utan tillstånd före
den 1 juli 2010.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se
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Avtalet omfattar även elevernas kopiering

Från och med läsåret 2010/2011 omfattas även eleverna av avtalet.
Kontaktperson i kommunen

Kommunen/motsvarande ska utse en kontaktperson som Bonus Presskopia kan
kontakta i frågor som rör avtalet.
Treårigt avtal

Avtalet gäller fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2013.
Ersättning
Den utvidgade kopieringsrätten samt utfallet av årets förhandling har medfört att
ersättningen ökar stegvis under tre år enligt följande.
Ersättningarna för läsåret 2010/2011 är (exklusive 6 % moms) 9,06 kronor per elev i
förskoleklass, 48,45 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande
Komvux och SFI samt 110,75 kronor per elev i gymnasieskola, gymnasiesärskola,
gymnasiala Komvux och påbyggnadsutbildningar.
Ersättningarna för läsåret 2011/2012 är (exklusive 6 % moms) 10,14 kronor per elev i
förskoleklass, 54,24 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande
Komvux och SFI samt 125,12 kronor per elev i gymnasieskola, gymnasiesärskola,
gymnasiala Komvux och påbyggnadsutbildningar.
Ersättningarna för läsåret 2012/2013 är (exklusive 6 % moms) 11,78 kronor per elev i
förskoleklass, 62,97 kronor per elev i grundskola, grundsärskola, grundläggande
Komvux och SFI samt 145,26 kronor per elev i gymnasieskola, gymnasiesärskola,
gymnasiala Komvux och påbyggnadsutbildningar.
Ersättningen per elev i gymnasieskola och gymnasialt Komvux avser även ersättning
för kopiering i uppdragsutbildning.
Att särskilt uppmärksamma är att ersättningarna enligt avtalet baseras på SCB:s
elevstatistik, publicerad i Skolverkets rapporter, som redovisas i bilagd
överenskommelse.

Undertecknande av avtal och informationsansvar
Avtal ska slutas mellan den enskilda kommunen/motsvarande och
upphovsrättsinnehavarnas organisationer enligt bilagda normalavtal. Observera att
bilagda avtal inte ska undertecknas utan översänds för kännedom. Varje
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kommun/motsvarande får ett avtal för undertecknande skickat till sig direkt från
Bonus Presskopia.
Kommunen/motsvarande ska utse en kontaktperson som Bonus Presskopia kan
kontakta i frågor som rör avtalet. Kommunen/motsvarande ansvarar för att berörd
personal är informerad om innehållet i avtalet. Till stöd för denna information
distribuerar Bonus Presskopia och Sveriges Kommuner och Landsting under
sommaren en informationsbroschyr om avtalet anpassad för vidare information lokalt
till rektorer, lärare och andra berörda.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Malin Annergård Pierrou
(allmänna frågor, information) tfn 08-452 79 38, e-post:
malin.annergard.pierrou@skl.se och Agneta Lefwerth (juridiska frågor) tfn 08-452 79
79, e-post: agneta.lefwerth@skl.se.
Information om kopieringsavtalet kan också hämtas från Sveriges Kommuner och
Landstings hemsida: www.skl.se samt lämnas av Bonus Presskopia
tfn 08-545 429 00, e-post: info@b-pk.se, hemsida: www.bonuspresskopia.se
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