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Svar på remiss gällande Upphovsrätten på den digitala inre
marknaden (Ds 2021:30)
Inledning
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är remissinstans för promemorian
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30). Myndigheten delar
promemorians bedömningar och tillstyrker förslagen i sin helhet, men har en
invändning mot utformningen av det förslag som kommenteras nedan.

5.3 Användning av verk vid undervisning
SPSM menar att den föreslagna bestämmelsen, 13 § i lag (1960:729 om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), bättre behöver
överensstämma med lydelsen i artikel 5.
Av den föreslagna lagtexten till 13 § upphovsrättslagen framgår att för att verk
ska få återges i samband med undervisning på distans ska det ske i en säker
elektronisk miljö. Av direktivets artikel 5 framgår direkt av artikeltexten att den
säkra elektroniska miljön ska vara begränsad på visst sätt, avseende vilka som har
åtkomst till denna. SPSM menar att detta bör framgå även i författningstexten.
SPSM vill betona att det idag används ett stort antal olika digitala hjälpmedel i
skolans undervisning, både i form av appar och webbaserade läromedel (härefter
benämnt lärverktyg). Dessa lärverktyg kan, beroende på utformning, samla in och
dela information på olika sätt. Användaren har också ofta en möjlighet att lägga in
olika typer av eget material. Det torde således kunna uppstå situationer där den
aktör som tillhandahåller ett digitalt lärverktyg får tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material på ett sätt som inte är avsett. Med anledning av det anförda anser
SPSM att det direkt av lagtexten i 13 upphovsrättslagen, likt direktivet, bör
framgå att åtkomsten till den digitala miljön ska vara begränsad så att den endast
är åtkomlig för utbildningsanstaltens lärare och elever. En sådan skrivning skulle
underlätta för skolhuvudmän och lärare att tillämpa bestämmelsen på rätt sätt.
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Sakkunniga har i detta ärende varit Agneta Nylander Widz och Jessica Einarsson.
Föredragande har varit juristen Ida Hällberg. I den slutliga handläggningen har
även juristen Rebecka Pomering deltagit.

För Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fredrik
Malmberg
(GD)

Elektroniskt
undertecknad av
Fredrik Malmberg (GD)
Datum: 2021.12.08
09:54:31 +01'00'

Fredrik Malmberg
Generaldirektör

2 (2)

