
Riktlinjer för användande av Verk som Sala kommun har
upphovsrätt till

Kulturella verksamheter,samlingar och arkiv/ska/ i ökad utsträckning bevaras digitalt och
tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten
- Fortsatt utveckling av möjligheten att erbjuda digitaliserade kommunala arkiv och
samlingar.

Salakommun har upphovsrätt till en del av de till Salakommun skänkta fotografier,
glasplåtar, negativ och filmer. l dessafall har avtal skrivits.

Salakommun har även en hel del skänkta fotografier, glasplåtar, negativ och filmer som
vi inte har upphovsrätt till. För en del av dessahar upphovsrätten upphört och de kan
användas fritt.

Upphovsrätt

Verkshöjd av fotografiskt verk, är upphovsrätten 70 är efter fotografens död och utan
verkshöjdärfotot skyddati 50årefter framställningsåret.

Fotografier, glasglåtar, negativ och filmer som Sala kommun har fått övertagit

upphovsrätten för:

0 Sven Norling

0 Vivi Johanssongenom hennes dotter, filmer från Sala1958-1987.

0 Bengt Kebbon flertal filmer.

0 Karl-Alfred Lindén (chefredaktör på SalaAllehanda), filmer genom hansson.

0 Text, Donation av Bertil Elgstedtsberättelse "Människor i Sala"genom hans son.

0 Schötts familjearkiv, gåva till Salakommun, genom släkting till Schött.

Om de fotografier, glasplätar, negativ och filmer som Salakommun har upphovsrätt till
ska få användasav andra intresserade bör Salakommun skapavillkor för användandet.

CC- Creative Commons licenssvstem

CC-Creative Commonstar inte bort upphovsrätten, utan licensernaär ett sätt att visa
hur materialet får användasav andra. Degör det lättare att dela med sigav eget
material

Genom CC-Creative Commons licenssvstem kan man sätta upp villkor för användandet
av text, fotografier, glasplåtar, negativ och filmer som man her upphovsrätt till.

Om t.ex. ett fotografi som Salakommun har upphovsrätt till läggsut på Salakommuns
hemsida, kan man genom CC-Creative Commons licenssystemtala om hur fotografiet
får användas av de som önskar.

Salakommun bestämmer genom CC-Creative Commons licenssystemhur verket får
användas, av de som önskar.

Flera kommuner använder sig av CC- Creative Commons licenssystem, bI.a. Arboga,

Lund, Luleå,Oskarshamnoch Trelleborg.



Information om CC-Creative Commons
CC-Creative Commonsgrundades 2001 av den amerikanskejuridikprofessorn Lawrence
Lessig.

Licensernaskrevs ursprungligen med hänsyn till amerikansk lagstiftning. Sedermera har
de gjorts om för att passamångaandra jurisdiktioner (rättsbefogenhet).

Den svenskafilialen CC-Creative Commons är en frivillig grupp som grundades 2004.

CC-Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar
och vill dela med sig (helt eller delvis) av sinaverk.

CC-Creative Commonsär ett licenssystemsom bygger på upphovsrätten (enkelt
beskrivethurverketfår användasavandra).

CC-Creative Commons licensger rätt att använda verket med de förutsättningar som
upphovsmannen har gett med 4 villkor, med detta licenssystem.Upphovsmannen kan
välja dessa4.

Dessa 4 kan plocka ihop till 6 olika licenser

Ikon Förkortning Namn Förklaring

.. Tillâter andraattspridamaterialetunder
by Erkannande , ,, .

forutsattnmg att upphovsmarmen anges.

® nc Icke . Får ej användasför kommersiella syften.
kommersiell

© nd Inga . Verket får inte bearbetas.
bearbetningar

. Bearbetade versioner av materialet får endast
sa Dela lika . . -

spridasunder sammalicens.

Licensernabygger pä 3 nivåer

1. Enenkel text med symboler, (sesymbolerna ovan)

2. Enjuridisktext

3. Metainformation

Licensenföljer med verket lika länge som upphovsrätten.

Densom använder verket ska informera om vad bilden heter, upphovsmannen och med
vilken licensverket får spridas och information om var verket hittades och mer
information om upphovsmannen.

6 olika licenser med de 4 ikonerna

Ikoner Kortform Betydelse

G) by Erkärmande

® © by-sa Erkännande,delalika (liknande,meninkompatibelmedå)

G) G‘) by-nd Erkännande,inga bearbetningar

® ® by-nc Erkännande,icke kommersiell

® ® © by-nc-sa Erkännande,icke kommersiell, dela lika

® ® e by-nc-nd Erkännande,ickekommersiell,ingabearbetningar



Förslag till lämplig CC- Creative Commons licens för verk som
Sala kommun har övertagit upphovsrätten för - fotografier,
glasplåtar, negativ, filmer och text.

OBS! Licensen man väljer följer med verket lika länge som upphovsrätten.

® ® © by-nc-sa Erkännande, icke kommersiell, dela lika

0 Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste alltid anges
Användningen är endast tillåten i icke-kommersiella syften.

o Bearbetning av verket är tillåtna, underförutsättning att det nya verket ges
samma licens som det ursprungsverket.

Ersättning från Copyswede,

Innan Sala kommun fick överta upphovsrätten av Sven Norlings verk, tillföll ersättning
från Copyswede Sven Norling, därefter har ersättningen tillfaIIit-Sala kommun.

Om man väljer att låta Sven Norlings verk ingå i CC-Creative Commons licenssystem
finns det inte någon anledning tiII att fortsätta avtalet med Copyswede och därmed

utgår ingen ersättningen till Sala kommun från Copyswede fortsättningsvis.

Copyswede

Copyswede är en samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer, som förhandlar
och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för upphovsman och utövande konstnärer
som musiker, författare, skådespelare och fotografer. Organisationen har bland annat
till uppgift att se till att medlemmarna får ersättning när deras produktioner sänds i TV.

Copyswede ersätter för bilder och filmer som används i kabelnätet på TV.

Copyswede är en ekonomisk förening som består av 14 kulturskaparorganisationer och
hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och
fördelar ersättningartill rättighetshavarna i enlighet med lagen.

Susanne Prokop

Kommunarkivarie


