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Inför avtal om notkopiering läsåret 1998/99 m.m. 
Det nu gällande notkopieringsavtalet grundar sig på en undersökning som 
gjordes för många år sedan. 

I samband med att nuvarande avtal träffades enades parterna om att en ny 
notkopieringsundersökning skulle genomföras och att innehållet i nuvarande 
avtalstext skulle ses över. 

Resultatet av notkopieringsundersökningen ska ligga till grund för kom-
mande avtal. Undersökningen pågår under perioden maj 1997 t.o.m. april 
1998. Undersökningen, som omfattar 72 skolor, fortlöper planenligt enligt 
SIFO som genomför undersökningen. 

Arbetet med översyn av avtalets innehåll har också påbörjats. En arbets-
grupp bestående av representanter för rättighetsinnehavarna, Kommunför-
bundet och kommunerna har påbörjat detta arbete. Kommunrepresentan-
terna är Per Sjöberg, Karlskoga, Olov Bengtsson, Sala och Tommy Kjellgren, 
Lidingö. En referensgrupp bestående av representanter för ytterligare kom-
muner kommer att tillsättas, däribland Bjarne Schultzer, Strömstad. 

Vår ambition är att det nya avtalet ska vara klart i god tid inför läsåret 
1998/99. 

Ändrad ansvarsfördelning 

Kommunförbundet har, i likhet med andra organisationer, emellanåt behov 
av att ändra och anpassa sin organisation. Så kommer också, enligt budget-
förslaget inför år 1998, att ske när det gäller vissa av sektionen Skola och 
barnomsorgs bevakningsområden. 
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Ansvaret för musik- och kulturskolan kommer fr.o.m. den 1 januari 1998 att 
föras över till Kultur- och fritidssektionen. Ansvarig för Kultur- och fritids-
sektionen är Ants Viirman, som till att börja med också blir kontaktperson. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för skola och barnomsorg 

 

 

Louise Fernstedt 

 

      Laina Kämpe 

 

 

Bilaga 

Rapport om Kulturutbudet i musik- och kulturskola läsåret 1996/97 
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