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CIRKULÄR 17:62 

Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad 
J. Henrik Bergström 
 
   

Landstingsstyrelsen, Kommunalt 
samverkansorgan (Regionförbund), 
Kommunstyrelsen, Ekonomi/Finans, 
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, 
Gymnasieskola, Vuxenutbildning, 
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Komvux 
på SFI och asylsökande barn, Komvux på 
gymnasial nivå, 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 fr.o.m. 
2018 
 

Detta cirkulär ersätter cirkulär 17:37 och 14:3. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i förhandlingar med 
upphovsrättsinnehavarnas organisationer, genom organisationernas gemensamma 
förvaltningsorgan, Bonus Copyright Access (BCA) träffat ett nytt avtal gällande 
kopiering och tillgängliggörande i skolorna. Vänligen se utgående cirkulär 17:37 och 
14:3. 

SKL rekommenderar sina medlemmar att ingå detta avtal med 
upphovsrättsinnehavarnas organisationer genom deras gemensamma 
förvaltningsorgan, BCA. 

Bilagt avtal om kopiering föreslås gälla från och med 1 januari 2018 t.o.m. 31 
december 2020 och därefter förlängs avtalet med ett år i sänder om ingen av parterna 
skriftligt säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. 

 

Undertecknande av avtal och informationsansvar 

Avtal skall slutas mellan den enskilda kommunen/motsvarande och 
upphovsrättsinnehavarnas organisationer enligt bilagt normavtal. Observera att bilagt 
avtal inte skall undertecknas utan översänds endast för kännedom. Varje 
kommun/motsvarande får ett avtal för undertecknande skickat till sig direkt från BCA. 

Kommunen/motsvarande skall utse en kontaktperson som BCA kan kontakta i frågor 
som rör avtalet, i det fall sådan person inte redan är utsedd. Kommunen/motsvarande 
ansvarar för att berörd person är informerad om innehållet i avtalet. 

mailto:info@skl.se
http://p360-skl-web8-p/personallibraries/kolan/esan/viewed%20files/www.skl.se
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SKL vill understryka vikten om att upplysa berörda parter och i behov distribuera 
detta material med bilagor till de som kan vara berörda av avtalet. 

 

Frågor och information 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Hampus Allerstrand (juridiska 
frågor), e-post: hampus.allerstrand@skl.se, telefon: 08-452 75 70 och J. Henrik 
Bergström (allmänna frågor), e-post: henrik.bergstrom@skl.se, telefon: 08-452 79 47. 

Information om detta avtal kan också hämtas från Sveriges Kommuner och Landstings 
hemsida: www.skl.se samt lämnas av BCA, telefon: 08-545 429 00, e-post: 
info@bonuscopyright.se och hemsida: www.bonuscopyright.se. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad 

 

 

 

Per-Arne Andersson 
Direktör/Avdelningschef 

 

 J. Henrik Bergström 
 Utredare, Utbildningssektionen 
 

 

Bilagor. 

1. Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 
2018, 

2. Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018 
(Kommunalt avtal), 

3. Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018 
(Landstingskommunalt avtal) och 

4. Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018 (huvudavtal 
mellan SKL och organisationerna) (alla i pdf benämnt ”Avtalet 2018-2020 och 
därefter i pdf”). 
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