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Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 
2001/2002 
De diskussioner som förs med rättighetshavarna i syfte att bringa avtalet i 
bättre överensstämmelse med de olika arbets- och samverkansformer som 
den moderna musik/kulturskolan tillämpar har ännu inte kunnat slutföras. 
Tidsutdräkten kan till viss del förklaras med att rättighetshavarna företräds 
av flera organisationer. Parterna har därför sett sig nödsakade att än en gång 
förlänga de båda avtalen på oförändrade villkor. Detta innebär att kommu-
nen också inför läsåret 2001/2002 kan välja mellan de två alternativa avtals-
konstruktionerna (avseende ”ensembleundervisning” respektive ”individuell 
och ensembleundervisning”) som presenterades inför läsåret 1999/2000.  

Ersättning läsåret 2001/2002 
Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår 
med 18.50 kronor exklusive moms per elev. 

Ersättning för det avtal som omfattar både individuell och ensembleunder-
visning utgår med 31.00 kronor exklusive moms per elev. 

”Förseningsavgift” 
Avtalet gäller från den 1 juli 2001 och är avsett att täcka den kopiering som 
sker från terminsstarten. Avsikten är därför att det originalavtal som kom-
munen rekvirerar (se nedan) skall undertecknas och skickas in till Bonus 
Presskopia i anslutning till terminsstarten tillsammans med uppgift om elev-
antalet. Enligt 10 § i avtalen skall detta ske senast den 31 oktober 2001. I årets 
avtal finns samma bestämmelse som tidigare om att den överenskomna er-
sättningen räknas upp med ett tillägg på 15 % om avtalet kommer in senare 
än detta datum. 
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OBSERVERA 
Med cirkuläret bifogas, förutom de båda avtalen för kännedom, en blankett 
som rättighetshavarna tagit fram. Blanketten skall sändas in till Bonus Press-
kopia med uppgift om vilket av de båda avtalen som kommunen önskar ingå. 
Ett av rättighetshavarna undertecknat originalavtal (i två exemplar) samt 
blankett för uppgift om elevantal skickas då ut till kommunen för under-
skrift.  

Observera att all skriftväxling med anledning av avtalet sker mellan kom-
munen och Bonus Presskopia. 

__________________________ 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ants Viirman,  
tfn: 08-452 79 97 eller Agneta Lefwerth, tfn: 08-452 79 79. 
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