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Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförandet av 
musik i primärkommunal verksamhet 
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) som företräder 
svenska och utländska utövande konstnärer och International Federation of the 
Phonographic Industry, Svenska Gruppen (IFPI) som företräder svenska och ut-
ländska grammofonbolag har begärt förhandlingar om förändringar av de normal-
avtal som Svenska Kommunförbundet tidigare träffat med nämnda organisationer. 
SAMI/IFPI har också under hösten 2006 sagt upp de avtal som organisationerna 
träffat med varje enskild kommun. Avtalsförhandlingarna var avslutade före den 
31 december 2007, varför det nya normalavtalet gäller fr.o.m. den 1 januari 2007. 

Bakgrund 
Upphovsrättslagen ger bl.a. utövande konstnärer och fonogramframställare vissa 
rättigheter avseende möjligheten att förfoga över ljudupptagningar. Dessa rättig-
heter är behäftade med inskränkningar som gör det möjligt för andra att mot 
ersättning offentligt framföra ljudupptagningarna.  

År 1990 kom parterna överens om ett normalavtal där ersättningen baserade sig på 
befolkningsgruppen fr.o.m. 12 t.o.m. 18 år. När kommunerna genom ÄDEL-
reformen övertog ansvaret för vissa vårdinstitutioner begärde SAMI/IFPI ersätt-
ning för framföranden av musik inom dessa institutioner. Förhandlingar mellan 
parterna resulterade år 1993 i ett tilläggsavtal där ersättningen baserades på antalet 
vårdtagare och anställda inom de institutioner som genom ÄDEL-reformen över-
gått till kommunerna. Svenska Kommunförbundet rekommenderade genom cir-
kulär 1990:107 respektive 1993:155 kommunerna att träffa avtal med SAMI /IFPI 
om framförande av musik. 
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Parterna har senare diskuterat nödvändigheten av att göra en översyn av gällande 
avtal, främst mot bakgrund av svårigheterna att tillämpa tilläggsavtalet då det 
framkommit att beräkningsgrunden avseende detta avtal är otidsenlig och inte 
längre stämmer överens med verksamheten i kommunerna. 

På SAMI/IFPI:s initiativ har nu parterna efter förhandlingar kommit överens om 
ett nytt normalavtal som ersätter de båda tidigare avtalen, se bilaga 1. 

Innehållet i det nya avtalet 

Avgifter 

Genom en ändring i 47 § upphovsrättslagen som trädde i kraft den 1 juni 1995 
fick utövande konstnärer och fonogramframställare en utökad rätt till ersättning 
vid användning av ljudupptagningar. Kravet på att framförande av ljudupptag-
ningar måste ske i förvärvssyfte för att rätt till ersättning skulle föreligga togs 
bort. Samtidigt utökades de utövande konstnärernas rätt genom att de fick en en-
samrätt att göra framföranden som tagits upp på t.ex. en grammofonskiva eller en 
film tillgängliga för allmänheten. Vid förhandlingar kom parterna överens om att 
SAMI/IFPI på grund av dessa förändringar skulle få rätt att höja ersättningen med 
7,5 % fr.o.m. den 1 januari 1997. SAMI/IFPI utnyttjade dock aldrig denna rätt, 
utan ersättningen har utgått på oförändrad nivå. SAMI/IFPI har i samband med nu 
förda förhandlingar åter framställt krav på höjd ersättning. Utgångspunkten för 
förbundet har varit att den totala ersättningen skall vara densamma som samman-
lagt utgått enligt de båda normalavtalen, dock att ersättningarna för de gym som 
undantas (se nedan) tillkommer utöver kommunersättningen enligt normalavtalet. 
Förbundet har i sina överväganden tagit hänsyn till att SAMI/IFPI inte höjde sin 
ersättning år1997 enligt överenskommelsen, och att kommunerna på så sätt under 
tio år kommit att utge en lägre ersättning än som egentligen skulle ha varit fallet.  

Parterna har som nämnts kunnat konstatera att tilläggsavtalet avseende vården 
genom åren har blivit alltmer otidsenligt och att avtalet, efter de förändringar som 
skett i kommunernas verksamhet inom vård och omsorg innebär problem att til--
lämpa. Bl.a. för att komma ifrån sådana beräkningsgrunder, och för att få en enkel 
beräkningsgrund har parterna kommit överens om att ersättningen i framtiden 
skall beräknas på det totala antalet kommuninvånare. 

Gym i simhallar 

Ett önskemål från SAMI/IFPI:s sida har varit att vissa verksamheter av konkur-
rensskäl skall undantas från kommunavtalet, och att dessa i stället skall betala 
enligt gängse tariff. Efter överväganden har Svenska Kommunförbundet accepte-
rat att de gym som är belägna i simhallar skall betala enligt gängse tariff även om 
verksamheten bedrivs i kommunal regi. Anledningen härtill är att dessa gym i de 
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flesta fall bedriver verksamhet som liknar övrig gymverksamhet på marknaden, 
och att det därför inte är rimligt att sådana kommunala gym skall ha någon kon-
kurrensfördel när det gäller avgifter till SAMI/IFPI. 

De gamla normalavtalen upphör 

Det nya normalavtalet ersätter de tidigare normalavtalen från år 1990 och 1993.  

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ants Viirman, Avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 97 eller Agneta Lefwerth, Avdel-
ningen för juridik, tfn 08-452 79 79. 

Till detta cirkulär fogas den nya avtalstexten samt förhandlingsprotokoll. Obser-
vera att det bilagda avtalet inte skall undertecknas eller sändas till SAMI. SAMI 
kommer att kontakta kommunen och översända avtal för undertecknande. Obser-
vera också att all skriftväxling rörande avtalet skall ske med SAMI. Sveriges 
Kommuner och Landsting har ingen roll i den fortsatta handläggningen av 
avtalet. 
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