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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

 
 
 

Gemensam 
kommunadministration 

Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande 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 
utländska grammofonbolag har begärt förhandlingar om förändringar av de 
normalavtal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat 2007 med 
nämnda organisationer. SAMI/IFPI har också under hösten 2013 sagt upp de avtal 
som organisationerna träffat med varje enskild kommun. Avtalsförhandlingarna 
var avslutade före den 31 december 2013, varför det nya normalavtalet gäller 
fr.o.m. den 1 januari 2014. 

Bakgrund 

Upphovsrättslagen ger bl.a. utövande konstnärer och fonogramframställare vissa 
rättigheter avseende möjligheten att förfoga över ljudupptagningar. Dessa 
rättigheter är behäftade med inskränkningar som gör det möjligt för andra att mot 
ersättning offentligt framföra ljudupptagningarna.  
 
2007 kom parterna överens om ett normalavtal som omfattade inspelad musik i all 
kommunal verksamhet exklusive gym i simhallar av konkurrens skäl (se cirkulär 
07:4).  

Hösten 2012 begärde SAMI/IFPI omförhandling av rådande kommunavtal. Under 
2013 har förhandlingar pågått och det har nåtts en överenskommelse om ett nytt 
avtal, se bilaga 1.  
 

Innehållet i det nya avtalet 

Avgifter 
Det nya avtalet täcker offentligt framförande av inspelad musik i kommunal 
verksamhet. Som kommunal verksamhet räknas även samarbeten där kommunen 
är en av samarbetsparterna.  
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Den nya avgiften är satt till 0,25 kronor per kommuninvånare (moms om 6% 
tillkommer). Priset följer utvecklingen av konsumentprisindex med basmånad juli 
föregående år.  
 
Festivaler och gym i simhallar 
Ett önskemål från SAMI:s sida har varit att vissa verksamheter av konkurrensskäl 
skall undantas från kommunavtalet, och att dessa i stället skall betala enligt 
gängse tariff. Efter överväganden har SKL accepterat att gym i simhallar (eller 
andra gym som liknar kommersiella gym) och större festivaler (som exempelvis 
stadsfestivaler eller motsvarande arrangemang av betydande omfattning) skall 
betala enligt gängse tariff även om verksamheten bedrivs i kommunal regi.  
 
Giltighetstid 
Betydelsefulla värden för SKL att bevaka under förhandlingarna var bland annat 
att de skulle resultera i rimliga kostnader för SKLs medlemmar samt minimerad 
administration och god förutsägbarhet. Normalavtalets pris, omfattning och att det 
löper över en längre avtalsperiod bidrar till det. Det nya avtalet gäller till och med 
2018 och förlängs därefter 1 år i taget om inte någondera part säger upp det.  
 
Det gamla normalavtalet upphör 
Det nya normalavtalet ersätter det tidigare normalavtalet från år 2007.  
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Louise Andersson, 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 93 eller Agneta 
Lefwerth, Avdelningen för juridik, tfn 08-452 79 79. 
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