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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Calle Nathansson 
 
 

Kommunstyrelsen 
Musik- och kulturskolor 

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- 
och kulturskolorna läsåret 2007/08 

Försenat avtal 
Sveriges Kommuner och Landsting (förbundet) skickar normalt ut ett cirkulär 
med normalavtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna 
i anslutning till terminsstarten efter förhandlingar med Svenska Musikförläggare-
föreningen (SMFF). I år har förhandlingarna blivit försenade på grund av perso-
nalförändringar. Förbundet beklagar de problem som kan uppkomma till följd av 
detta.  

Avtalet  
Kommunen kan också för läsåret 2007/2008 välja mellan de två alternativa av-
talskonstruktionerna, ”ensembleundervisning” respektive ”individuell- och 
ensembleundervisning” som presenterades inför läsåret 1999/2000.  

Ersättning läsåret 2007/2008 
Ersättningen höjs med den ökning av KPI som skett sedan den 1 juli 2005, 3,6 %. 

Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår där-
igenom med 23.82 kronor exklusive moms per elev. 

Ersättning för det avtal som omfattar både individuell- och ensembleundervisning 
utgår med 39.37 kronor exklusive moms per elev. 

Val av avtal 
Kommunen väljer det avtal som kommunen önskar ingå genom att kryssa för det i 
överenskommelsen, vilken redan undertecknats av organisationerna. Avtalsvill-
koren följer av respektive avtal som finns bifogade och till vilka överenskommel-
sen hänvisar. Likaså anges kommunens och musik/kulturskolans namn, antal 
elever för läsåret 2006/2007, uppgift om vart fakturan skall skickas samt kontakt-
personens telefonnummer och e-postadress.  
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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. 

Förseningsavgift 
På grund av den sena hanteringen kommer den förseningsavgift som tidigare 
funnits i avtalen inte att tas ut för läsåret 2007/08.  

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

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Calle Nathanson,  
tfn 08-452 74 22 eller Agneta Lefwerth, tfn 08-452 79 79. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Ulf Johansson 

 

 Renée Berglund 

 

 

Bilagor endast till musik- och kulturskolor: 

Överenskommelse om notkopieringsavtal för kommunala musikskolor och kultur-
skolor 2007/2008 (2 origninalexeplar) för åtgärd 

Avtal för ensembleundervisning 

Avtal för individuell- och ensembleundervisning 

”Kopieringen är gjord med tillstånd” 
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