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CIRKULÄR 14:3 

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad och Av-
delningen för juridik 
Per-Arne Andersson 
J. Henrik Bergström 
Agneta Lefwerth 

Landstingsstyrelsen 
Kommunalt samverkansorgan (Regionför-
bund) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi/finans 
Förskola 
Förskoleklass 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 
YH-utbildning 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

 

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 
och läsåren 2014/15, 2015/16 och 2016/17 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i förhandlingar med upphovsrättsinne-
havarnas organisationer, genom organisationernas gemensamma förvaltningsorgani-
sation Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia), träffat ett avtal om kopie-
ring i förskolorna och i skolorna. SKL rekommenderar sina medlemmar att ingå detta 
avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisationer. 

Om årets avtal 
Förskolan och kommunala YH-utbildningar in i avtalet 

Det nya avtalet omfattar inte bara grund- och gymnasieskolan utan även förskolan och 
YH-verksamhet. Avtalet möter pedagogernas och barnens och elevernas behov av att 
kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material även i dessa verksamheter. 

Nyheter i detta avtal 

Att digitala kopior får lagras och överföras digitalt inom skolans nätverk, medan det 
tidigare endast fanns möjlighet att överföra mellan lärare och elever. 

Avtalet ersätter 

Detta avtal ersätter interimsavtalet som beskrivs i cirkulär nr 13:39 och grundavtalet 
som beskrivs i cirkulär 10:40. 

Kontaktperson i kommunen 

Kommunen/motsvarande skall, om sådan inte redan finns, utse en eller flera kontakt-
personer som Bonus Copyright Access kan kontakta i frågor som rör avtalet. 

mailto:info@skl.se
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3,5-årigt avtal 

Avtalet gäller från och med 1 januari 2014 till och med 30 juni 2017. 

Ersättning 
Den utvidgade kopieringsrätten samt utfallet av årets förhandling har medfört att er-
sättningen ökar stegvis under tre år. Vänligen se avtalet för närmare information. 

Undertecknande av avtal och informationsansvar 
Avtal skall slutas mellan den enskilda kommunen/motsvarande och upphovsrättsinne-
havarnas organisationer enligt bilagda normavtal. OBSERVERA att bilagda avtal 
INTE skall undertecknas utan översänds enbart för kännedom. Varje kom-
mun/motsvarande får ett avtal för undertecknande skickat till sig direkt från Bonus 
Copyright Access. 

Kommunen/motsvarande skall utse en eller flera kontaktpersoner, om sådan icke re-
dan är utsedd, som Bonus Copyright Access kan kontakta i frågor som rör avtalet. 
Kommunen/motsvarande ansvarar för att berörd personal är informerad om innehållet 
i avtalet. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av J. Henrik Bergström, allmänna 
frågor, e-post henrik.bergstrom@skl.se och tfn 08-452 79 47 och Agneta Lefwerth, 
juridiska frågor, e-post agneta.lefwerth@skl.se och tfn 08-452 79 79. 

Information om kopieringsavtalet kan också hämtas från Sveriges Kommuner och 
Landstings hemsida, www.skl.se, tfn 08-452 70 00 och lämnas av Bonus Copyright 
Access, e-post info@b-pk.se, www.bonuspresskopia.se och tfn 08-545 429 00. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

 

 

 

Per-Arne Andersson 
  
  
  
 J. Henrik Bergström 
  
Bilagor: 
Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren 2014/15, 
2015/16, 2016/17 för kommuner respektive för landsting och Allmänna avtalsvillkor. 
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