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Ändrad ersättning till STIM för musikanvändning 
Efter förhandlingar mellan Svenska Kommunförbundet och STIM har över-
enskommelse träffats om vissa förändringar i det normalavtal som gäller 
sedan år 1994 (Svenska Kommunförbundets cirkulär 1994:112), med en upp-
räkning av ersättningen 1998 (cirkulär 1998:37). Överenskommelsen är av-
sedd att tjäna som underlag för förändringar i de lokala avtal som träffats 
mellan STIM och respektive kommun. 

Bakgrund  

Normalavtalet från 1994 fick en delvis annan utformning än det normalavtal 
med en ren schablonersättning som dittills erbjudits kommunerna. Vid för-
handlingarna togs hänsyn till att kommunernas verksamhet i vissa delar 
skiljer sig från rent kommersiell verksamhet. Å andra sidan krävde konkur-
renshänsyn att ersättning för sådan kommunal verksamhet som bedrivs un-
der i stort sett samma förhållanden som andra aktörers, skulle bestämmas 
med STIM:s normaltariffer som grund.  

Resultatet blev att avtalet delades upp i en schablondel och en del avseende 
den faktiska musikanvändningen. Schablondelen omfattar all ”mekanisk 
musik” samt levande musik vid kommunala vårdinrättningar. Den beräknas 
med ett örestal per kommuninvånare. Den faktiska musikanvändningen som 
omfattar all användning av levande musik i andra sammanhang fastställdes 
individuellt för varje kommun. Till grund för beräkning av denna del låg 
prislistor som förhandlades fram mellan STIM och Svenska Kommun-
förbundet samt de uppgifter som respektive kommun lämnat till STIM om 
sin faktiska användning av levande musik i andra sammanhang än vid 
kommunala vårdinrättningar.  



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 2003-04-25 2 

 

För att förenkla tillämpningen av avtalet infördes en bestämmelse om att 
sådana förändringar (ökningar eller minskningar) i volymen som avser den 
faktiska musikanvändningen och som understiger 25 % (20 % för avtal med 
högre årsbelopp än 50 000 kronor) inte skall beaktas. 

Avtalet träffades för tre år och förlängdes därefter för tiden fr.o.m. den 
1 januari 1998. 

Utvecklingen efter tillkomsten av 1994 års avtal 

Efter överenskommelsen om normalavtalet 1994 har olika förändringar skett 
som har betydelse för avtalet. 

Förändringar i den allmänna prisutvecklingen som skett sedan 1997 har inte 
beaktats sedan avtalet förlängdes från den 1 januari 1998. En uppräkning 
gjordes då med 1 % vilket motsvarade den allmänna prisutvecklingen fram 
till den 1 juli 1997. Därefter har ersättningen varit oförändrad. 

Förändringar i invånarantalet har inte beaktats sedan överenskommelsen om 
normalavtalet träffades år 1994. 

STIM har genom åren gjort förändringar, en del rätt betydande, i sina nor-
maltariffer som erbjuds andra ”musikanvändare” än kommunerna. 

Sannolikt har förändringar också skett i en del kommuners ”faktiska 
musikanvändning”. 

Den nya överenskommelsen för åren 2003 och 2004 

STIM och Svenska Kommunförbundet har vid överläggningar funnit att det 
är rimligt att göra vissa förändringar i avtalet. En överenskommelse har där-
för träffats dels om förändringar i schablondelen, dels om en möjlighet för 
STIM eller en kommun att begära omförhandling om ersättningen för den 
faktiska musikanvändningen i den enskilda kommunen. 

Överenskommelsen innebär att den enskilda kommunen ansluter sig till nu 
överenskomna förändringar i normalavtalet avseende schablonersättningen 
genom att betala enligt den av STIM utsända fakturan för år 2003. 

De kommuner som på eget eller STIM:s initiativ omförhandlar ersättningen 
för den faktiska musikanvändningen i enlighet med 2§ eller 3 § i bifogat 
protokoll daterat den 2 och 7 april 2003 ansluter sig därigenom till föränd-
ringarna i normalavtalet avseende den faktiska musikanvändningen. 

Förändringarna i schablondelen och hur STIM eller en enskild kommun 
skall få till stånd en omförhandling av ersättningen för den faktiska mu-
sikanvändningen framgår av bifogat protokoll. Här framgår också vad som 
gäller ersättningen för den faktiska musikanvändningen för de kommuner 
vars avtal inte kommer att omförhandlas under år 2003 eller 2004. 
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Agneta Lefwerth, 
telefon 08-452 79 79 eller Ants Viirman, telefon 08-452 79 97.  
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