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Kommunstyrelsen
Musik- och kulturskolor

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2012/2013
Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Svenska Musikförläggareföreningen, Föreningen Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska
Kompositörer av Populärmusik (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande
kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för läsåret
2012/2013.

Ersättning för läsåret 2012/2013
Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår med 25,65
kronor exklusive moms per elev, vilket är en löne- och prisuppräkning med 28 öre i
jämförelse med föregående år. Ersättning för det avtal som omfattar både individuelloch ensembleundervisning utgår med 42,35 kronor exklusive moms per elev, vilket är
en löne- och prisuppräkning med 47 öre.

Val av avtal
Kommunen väljer avtalstyp genom att kryssa för det önskade alternativet i överenskommelsen (bifogas i 2 ex.), vilken redan undertecknats av organisationerna. De
avtalsvillkor som framgår av respektive avtal som finns bifogade och till vilka
överenskommelsen hänvisar blir därigenom gällande mellan parterna. I överenskommelsen anges även kommunens och musik/kulturskolans namn, antal elever för
läsåret 2011/2012, uppgift om vart fakturan skall skickas samt kontaktpersonens
telefonnummer och e-postadress.
Överenskommelsen undertecknas varefter ett av exemplaren skickas in till Bonus
Presskopia och det andra exemplaret behålls av kommunen.
Det är viktigt att alla uppgifter i överenskommelsen fylls i.
När Bonus Presskopia fått överenskommelsen skickar de en faktura.

Statistikrapportering
Förbundet vill klargöra att syftet med den statistikrapportering som organisationerna
varje läsår begär av vissa utvalda kommuner med stöd av 12 § i notkopieringsavtalet (i
såväl avtalet för ensembleundervisning som avtalet för individuell- och
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ensembleundervisning), endast är att få ett underlag för fördelningen av ersättning
mellan upphovsmännen. Det är givetvis viktigt att upphovsmännen får ersättning i
förhållande till i vilken omfattning deras verk kopieras enligt avtalet. Organisationerna
gör inte någon annan ”kontroll” av det material som berörda kommuner redovisar.

OBSERVERA
Observera att all skriftväxling med anledning av avtalet sker mellan kommunen
och Bonus Presskopia.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Louise Andersson, tfn: 08-452
74 22 eller Agneta Lefwerth, tfn: 08-452 79 79.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare
Christer Östlund

Bilagor endast till musik- och kulturskolor: Överenskommelse om notkopiering
läsåret 2012/2013 (2 originalexemplar) för åtgärd, Avtal för ensembleundervisning,
Avtal för individuell- och ensembleundervisning samt "Kopiering gjord med
tillstånd”.

