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Rubrik: Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 
2002/2003. Nya rutiner. Oförändrade villkor. 

Bilagor: Överenskommelse om notkopieringsavtal för kommunala 
musikskolor och kulturskolor 2002/2003 (2 originalexemplar), 
för åtgärd 

Avtal för ensembleundervisning 

Avtal för individuell- och ensembleundervisning 

”Kopieringen är gjord med tillstånd” 
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Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 
2002/2003. Nya rutiner. Oförändrade villkor. 

Nya handläggningsrutiner 
Under dialogen mellan Svenska Kommunförbundet och rättighetshavarna 
har parterna enats om att i förenklande syfte ändra handläggningsrutinerna. 
Till detta cirkulär bifogas dels en ”Överenskommelse om notkopieringsavtal 
för kommunala musikskolor och kulturskolor 2002/2003” (överenskommel-
sen) i två exemplar, dels avtalen för ensembleundervisning respektive indivi-
duell- och ensembleundervisning, dels också bilagan ”Kopieringen är gjord 
med tillstånd”. (Den blankett som tidigare användes för rekvisition av öns-
kat avtal har numera slopats.)  

Kommunen väljer det avtal som kommunen önskar ingå genom att kryssa för 
det i överenskommelsen, vilken redan undertecknats av organisationerna. 
Avtalsvillkoren följer av respektive avtal som finns bifogade och till vilka 
överenskommelsen hänvisar. Likaså anges kommunens och musik/kultur-
skolans namn, antal elever för läsåret 2001/2002, 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. 
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Avtalet oförändrat 
Kommunen kan också för läsåret 2002/2003 välja mellan de två alternativa 
avtalskonstruktionerna, ”ensembleundervisning” respektive ”individuell- 
och ensembleundervisning” som presenterades inför läsåret 1999/2000.  

Som en följd av de ändrade handläggningsrutinerna har vissa redaktionella 
ändringar gjorts i respektive avtal. 

Oförändrad ersättning läsåret 2002/2003 
Ersättningsnivån är densamma som för förra läsåret. 

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 2002 och är avsett att täcka den kopiering som 
sker från terminsstarten. Överenskommelsen skall därför undertecknas och 
skickas in till Bonus Presskopia snarast tillsammans med uppgift om elev-
antalet. Enligt 10 § i avtalen skall detta ske senast den 31 oktober 2002. 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. 

OBSERVERA 
Observera att all skriftväxling med anledning av avtalet sker mellan 
kommunen 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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Bilagor endast till musik- och kulturskolor 
Överenskommelse om notkopieringsavtal för kommunala musikskolor och 
kulturskolor 2002/2003 (2 origninalexeplar) för åtgärd 

Avtal för ensembleundervisning 

Avtal för individuell- och ensembleundervisning 

”Kopieringen är gjord med tillstånd” 
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