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Tolkning av Svenska Kommunförbundets normalavtal med STIM 
 
Då det kommit till vår kännedom att det tycks råda viss tveksamhet vad gäller tolkningen av 
normalavtalet (cirkulär 1982:56) vill vi göra följande förtydliganden. 
 
Avtalet omfattar användning av musikaliska verk vid arrangemang som kommunen 
anordnar. Härmed avses sådana arrangemang vilka olika kommunala förvaltningar och 
nämnder samt den kommunala musikskolan svarar för. Sådan verksamhet som normalt 
bedrivs på skolor, fritidsgårdar, servicehus och bibliotek omfattas således av avtalet. 
 
Om däremot ett kommunalt bolag, stiftelse eller en förening är arrangör får dessa teckna 
separata avtal med STIM. Ett undantag härifrån gäller idrottsarrangemang på kommunala 
idrottsanläggningar anordnade av en till Riksidrottsförbundet ansluten organisation. Sådana 
arrangemang omfattas av avtalet såvida de inte avser landskamper, matcher i ishockeyns 
elitserie eller division I-matcher i fotboll (numera allsvenskan). STIM har väckt frågan om 
framtagande av ett normalavtal även för de kommunala bolagen. 
 
Föreningsverksamhet i kommunens lokaler avseende gymping/ friskvårdsidrott där 
besökaren själv deltar omfattas normalt inte av normalavtalet. Undantag härifrån kan gälla 
om kommunen träffat en särskild överenskommelse med STIM om att innefatta 
föreningsmusiken i kommunens STIM-avtal. 
 
Ett arrangemang där kommunen är medarrangör, lämnar bidrag eller förlustgarantier 
omfattas normalt inte av kommunens STIM-avtal. Här bör noteras att det normalavtal som 
Svenska Kommunförbundet tecknat med SAMI/IFPI (cirkulär 1990:107) däremot omfattar 
sådana samarrangemang som sker utan kommersiellt syfte. 
 
STIMs marknadsavdelning tillhandahåller informationsmaterial som kan vidarebefordras 
till arrangörer som hyr kommunens lokaler för sådan verksamhet som kräver tillstånd av 
STIM och inte utgör 
idrottsarrangemang, t ex dans eller koncertarrangemang. 
 
Kommersiella musikarrangemang inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Folkets 
hus och Folkets park samt kommunens anordnande av s k "musikveckor" omfattas inte 
heller av avtalet. I samråd mellan STIM och arrangörer av musikveckor år 1987 ansågs en 
musikvecka vara en period av minst fem dagars sammanhängande musikverksamhet. 
 
Slutligen kan påpekas att avtalet inte är tillämpligt på framförande av sceniska verk, t ex 
musikaler. STIM förfogar normalt inte över rätten att bevilja tillstånd att framföra sådana 
verk varför tillstånd i dessa fall får inhämtas i särskild ordning. STIM kan i de flesta fall 
upplysa om hur man skall gå till väga för att erhålla sådant tillstånd. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Agneta Lefwerth tfn 08-772 44 43 eller 
Ants Viirman, tfn 08-772 43 46. 
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