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Avtal om notkopiering i musik- och kulturskolan 
1995/96 och 1996/97 

Bakgrund 

Sedan 1979 har Svenska Kommunförbundet rekommenderat kommunerna 
att - i den mån kopiering sker inom den kommunala musik- och kulturskolan 
- träffa avtal om mångfaldigande enligt ett mellan rättsinnehavarna och 
Kommunförbundet överenskommet normalavtal. Den senaste rekommenda-
tionen lämnades i cirkulär 1993:106 och avsåg läsåret 1993/94. 

För läsåret 1994/95 lämnades ingen rekommendation utifrån att Svenska 
Kommunförbundet ansåg att den begärda ersättningsnivån bedömdes för 
hög (se cirkulär 1994:111). Organisationerna som företräder rättsinnehavarna, 
Svenska Musikförläggareföreningen u.p.a. (SMFF), föreningen Svenska Ton-
sättare (FST) och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik 
(SKAP), hade presenterat ett slutbud som motsvarade en kostnadsökning på 
cirka 3 %. Organisationerna erbjöd i stället varje enskild kommun att ingå 
avtal avseende notkopiering för läsåret 1994/95 mot en ersättning av kronor 
15:00 per elev. 
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Överenskommelse 

Svenska Kommunförbundet har inför slutande av detta avtal påkallat med-
ling enligt lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister. 

Medlingen har resulterat i en överenskommelse mellan parterna enligt bifo-
gat protokoll. 

För de kommuner som tecknat avtal för läsåret 1994/95 har avtalsvillkoren 
gällt för tiden 1995-07-01 -- 1996-04-30. 

Överenskommelsen innebär bl.a. att  

• ersättningen för läsåret 1995/96 skall vara oföränrat d.v.s 15,00 kronor per 
elev, och för läsåret 1996/97 15,72 kronor per elev 

• ersättningen för de musik- och kulturskolor som ingår i försöksverksam-
heten (se nedan) skall vara 5,47 kr per kopia 

• parterna gemensamt skall företa en statistisk undersökning av musik och 
kulturskolornas kopiering under ett läsår. 

Observera att till skillnad från tidigare bifogas nu originalavtal som efter 
undertecknande ska återsändas till BONUS. 

Försöksverksamhet 

Ett antal kommuner har uttalat att de önskar ett alternativt betalningssystem 
som till skillnad från schablonberäkning bygger på betalning i förhållande 
till faktisk kopiering. 

Organisationerna som företräder rättsinnehavarna har dock inte gått med på 
ett införande av det under lå 1992/93 och 1993/94 testade COPY-mark 
systemet. 

I stället ska en ny form av försöksverksamhet prövas av ett antal kommuner 
under 1996/97 (se bilaga 2). Systemet innebär att varje lärare i samband med 
kopiering av upphovsrättsskyddade noter gör en notering av antal kopior på 
ett personligt kort, särskilt framtaget för ändamålet. Försöksverksamheten 
ska utvärderas av upphovsmännens organisationer.  

Avsaknad av notkopieringsavtal 

Om inte någon avtalslicens finns är kopiering av upphovsrättsligt skyddat 
material i princip inte tillåtet. Enligt upphovsrättslagen finns dock ett visst 
utrymme för kopiering för enskilt bruk. I den mån en lärare kan utnyttja be-
stämmelsen för att kopiera skyddat material för undervisningsändamål får 
utrymmet härför anses vara ytterst begränsat. 

Den som i strid med lagen kopierar upphovsrättsligt skyddat material blir 
skadeståndskyldig och kan dessutom ådömas böter eller fängelsestraff. 
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Frågor med anledning av föreliggande cirkulär kan ställas till Laina Kämpe, 
Sektionen för skola och barnomsorg, tfn 08-772 43 19 eller Agneta Lefwerth, 
Civilrättssektionen, tfn 08-772 44 43. 
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