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Avtal med SAMI/IFPI om framförande av musik 
 
En ändring av 47 § upphovsrättslagen trädde i kraft den 1 juli 1986, som gav 
utövande konstnärer och fonogramframställare utökad rätt till ersättning vid 
användning av ljudupptagningar i förvärvssyfte. Svenska Artisters och 
Musikers Intresseorganisation, SAMI, och International Federation of Producers 
of Phonograms and Videograms, numera International Federation of 
Phonographic Industry, Svenska gruppen IFPI, tog därför kontakt med 
Kommunförbundet för överläggningar. 
 
Enighet föreligger nu mellan parterna om ett s k normalavtal om framförande 
av musik. Avtalet som föregåtts av vissa gemensamma undersökningar i 
kommunerna är av förlikningskaraktär och får ses mot bakgrund av den dom 
som meddelades av Högsta domstolen den 21 december 1988 (DT 46) gällande 
ersättningar till STIM för musik i landstingsverksamhet. Domen kan 
tillsammans med de lagförarbeten som behandlade den aktuella lagändringen 
tolkas så att fog finns för kommunala ersättningar till SAMI/IFPI på grund av 
ändringen. 
 
Som framgår av normalavtalet ger detta rätt för kommunen att i sin verksamhet 
och i obegränsad omfattning framföra musik till vilken SAMI och IFPI kan ha 
rätt till ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen. Tillståndet täcker även vissa 
andra arrangemang än de som anordnas av kommunen under förutsättning att 
arrangemanget sker i samverkan med kommunen eller eljest möjliggörs genom 
kommunalt stöd. 
 
Ersättningen baserar sig på det belopp per invånare som 1990 utgår enligt 
Kommunförbundets normalavtal med STIM (Kommunförbundets cirkulär 
82.56). Det nu överenskomna normalavtalet skall dock i motsats till STIM-
avtalet inte beräknas på grundval av hela befolkningsgruppen i kommunerna 
utan endast befolkningsgruppen fr o m 12 t o m 18 år, dvs en målgrupp för 
kommunal diskotekverksamhet och annan ungdomsmusik i kommunal regi. 
 
Uppräkning skall ske med konsumentprisindex i likhet med STIM-avtalet. 
 
Normalavtalet bifogas. Dessutom bifogas statistiskt underlag för betalning av 
ersättningen. Faktura med originalavtal kommer från SAMI. Det avtalsformulär 
som bifogas cirkuläret behöver således inte användas. 
 
Vi rekommenderar kommunerna att ingå avtal enligt normalavtalet. 
 
Kommunstyrelsen förutsätts sprida detta cirkulär till berörda nämnder och 
förvaltningar. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sektionscheferna Hans 
Ekman och Ants Viirman. 
 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
 
 
Jan-Åke Björklund 
 
 
   Hans Ekman 
 
 
 
            Bilaga 
 
AVTAL MED SAMI/IFPI OM OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE AV MUSIK 
 
Mellan .......... kommun samt Svenska Artisters och Musikers 
Intresseorganisation, SAMI, och International Federation of Phonographic 
Industry, Svenska gruppen, IFPI (tidigare International Federation of Producers 
of Phonograms and Videograms), träffas härmed följande avtal. 
 
§ 1 
 
SAMI/IFPI lämnar kommunen tillstånd att i sin verksamhet och i obegränsad 
omfattning framföra den musik till vilken SAMI/IFPI kan ha rätt till ersättning 
enligt 47 § upphovsrättslagen. 
 
Tillståndet gäller även sådana arrangemang som sker utan kommersiellt syfte 
och som anordnas av annan än kommunen under förutsättning att 
arrangemanget sker i samverkan med kommunen (samarrangemang) eller eljest 
möjliggörs genom kommunalt stöd. 
 
I tillståndet innefattas även musik på kafféer och andra serveringar belägna i 
kommunala anläggningar och som utan kommersiellt syfte drivs av ideella 
föreningar. 
 
§ 2 
 
Kommunen skall för tillståndet årligen betala en schablonmässigt beräknad 
ersättning till SAMI/IFPI med 0.4137 kr per de innevånare i kommunen som 
den 1 januari varje avtalsår är i åldrarna fr o m 12 t o m 18 år. Ersättningen är 
beräknad exklusive moms. Eventuell moms tillkommer. 
 
Ersättningsbeloppet skall fr o m 1991 regleras med Statistiska Centralbyråns 
konsumentprisindex. Basmånad skall vara december 1989. Reglering skall ske 
med index som avser december månad året före avtalsåret. 
 
Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter det att kommunen mottagit 
faktura från SAMI/IFPI. 
 
§ 3 
 
Detta avtal gäller - oavsett när på året avtal träffas - fr o m 1.1.1990 t o m 
31.12.1991. Avtalet förlängs därefter med ett år i sänder om det inte skriftligen 
sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång. 
 
Stockholm den ..........     .......... den .......... 
 
För SAMI/IFPI      ......................... 
 


