AVTAL OM KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE
I FRISTÅENDE SKOLOR LÄSÅRET 2018/2019
Mellan å ena sidan
(nedan kallad licenstagaren) och å andra sidan
Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Läromedel, Föreningen Svenska Tecknare,
Föreningen Svenska Tonsättare, Konstnärernas Riksorganisation, Läromedelsförfattarna i Sverige
AB, Musikförläggarna SMFF ek. för. u p a, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Författarförbund, Sveriges kompositörer och
textförfattare, Sveriges Tidskrifter AB och TU Service AB (nedan kallade organisationerna) träffas följande avtal om kopiering och tillgängliggörande.
Organisationerna är medlemmar i Bonus Copyright Access ek. för. som är en för dem gemensam
förvaltningsorganisation för bland annat detta avtal.
Skolformer
§ 1 Avtalet omfattar de skolformer licenstagaren är huvudman för och som framgår av för varje
tid gällande Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i friskolor utfärdade av
Bonus Copyright Access.
Ersättning per elev
§ 2 Licenstagaren utger ersättning för kopiering och tillgängliggörande enligt detta avtal för läsåret 2018/2019 enligt följande.
förskola:

20,23 kr per elev

förskoleklass:

35,50 kr per elev

grundskola:

82,00 kr per elev

grundsärskola:

75,48 kr per elev

gymnasieskola:

160,00 kr per elev

gymnasiesärskola:

147,63 kr per elev

konst- och kulturutbildning: 120,00 kr per utbetald årsplats
yrkeshögskoleutbildning: 120,00 kr per utbetald årsplats
Moms tillkommer med 6 %.
Fristående skolor betalar motsvarande ersättning per elev som kommunala skolor. Ersättningen
följer det kopieringsavtal som träffas med Sveriges Kommuner och Landsting avseende kopiering och tillgängliggörande i kommunala skolor. Skillnaden fr.o.m. januari 2018 är att kommunala skolor övergått till att betala ersättning per elev och kalenderår medan fristående skolor erlägger ersättning per elev och läsår.
För att uppnå kostnadsneutralitet görs en omräkning av de fristående skolornas elevpris. Läsårsbeloppen per elev för friskolor 2018/2019 utgör summan av halva det kalenderårsbelopp som
gäller per elev för kommunala skolor 2018 och halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev
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för kommunala skolor 2019. Ersättningen per elev justeras på motsvarande sätt varje därpå följande avtalsår/läsår.
Antal elever
§ 3 Ersättningen ska baseras på SCB:s elevstatistik för respektive läsår under avtalstiden.
För yrkeshögskoleutbildning och konst- och kulturutbildning används statistik från Myndigheten
för yrkeshögskolans statistikdatabas, eller likvärdiga uppgifter, och rapporteras i form av årsplatser.
I det fall ovan nämnd statistik inte går att använda ska licenstagaren på uppmaning av Bonus
Copyright Access uppge antalet elever respektive årsplatser.
Ersättningens erläggande
§ 4 Ersättningen för respektive läsår ska erläggas senast den 15 juni efter faktura från Bonus
Copyright Access.
Har licenstagaren inte erlagt ersättning i överenskommen tid utgår dröjsmålsränta enligt lag till
dess full betalning sker.
Övriga villkor
§ 5 Övriga villkor för kopiering och tillgängliggörande framgår av för varje tid gällande Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i friskolor utfärdade av Bonus Copyright Access.
Avtalstid
§ 6 Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 juli 2018 t.o.m. den 30 juni 2019. Om ingen av parterna säger
upp avtalet skriftligt senast sex månader före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i sänder.
§ 7 Avtalet upphör att gälla om licenstagarens skolor upphör eller inlemmas i de utbildningar i
det allmänna skolväsendet som omfattas av kopieringsavtal mellan kommun, landsting, region
och organisationerna.
__________________
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka licenstagaren tagit det ena och Bonus Copyright
Access, för organisationernas räkning, det andra.
För licenstagaren

För organisationerna

__________________ den _______2018

Stockholm den _____________ 2018

________________________________
Underskrift

_____________________________
Christer Johansson
VD, Bonus Copyright Access
enligt fullmakter

________________________________
Namnförtydligande

