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Nytt kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna
Sedan 1979 har Kommunförbundet rekommenderat kommunerna att - i den mån
kopiering sker inom den kommunala musikskolan - träffa avtal om mångfaldigande
enligt ett mellan rättsinnehavarna och förbundet träffat normalavtal. Den senaste
rekommendationen lämnades av förbundet i cirkulär 1988:79 och avsåg läsåret
1988/89. Kommunerna fick rätt att kopiera i överensstämmelse med ett till cirkuläret
fogat avtal för en ersättning av kronor 6:60 per elev och år.
Avtalet har fram t o m 1989-06-30 i stort sett överensstämt med avtalet om kopiering i
skolorna. Önskemål har emellertid framkommit om ett avtal som är bättre anpassat till
musikskolornas arbetssituation. I det preliminära avtalet för perioden läsåren 1989/90
och 1990/91 ges en avsevärt utvidgad rätt till kopiering samt möjligheter att arrangera
rättsskyddad musik, vilket medför en markant höjning av ersättningen till
upphovsrättsinnehavarna.
Överenskommelsen innebär att kommunerna för rätten att kopiera enligt avtalet utger
en ersättning med kronor 10 per elev för läsåret 1989/90 samt med kronor 13 per elev
för läsåret 1990/91. Med elev menas elev i ämneskurs
(instrumental/vokalundervisning).
Förbundsstyrelsen har godkänt den preliminära överenskommelsen och
Kommunförbundet rekommenderar sålunda kommunerna att - i den mån kopiering
sker inom musikskolan - teckna avtal med Svenska Musikförläggareföreningen,
Föreningen Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska Populärauktorer enligt
bilagda förhandlingsprotokoll 1989-10-04 med därtill hörande normalavtal (bilaga 1
och 2).
I bilaga 2 redovisas NOTKOPIERINGSAVTAL 1989/1991. Observera att detta
exemplar av avtalet endast är för kännedom.
Ett originalavtal i 2 exemplar, vederbörligen undertecknade av företrädare för de
förhandlande organisationerna, kommer att tillställas kommunens musikledare, som
sålunda får ansvaret för den vidare behandlingen av avtalet inom kommunen.
Kommunförbundets handläggare är Ann-Birgit Idestam-Almquist och Hans Ekman
(juridik).
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