
 

Förlängning av ”Tillfälligt avtal avseende digitala nyttjande av 

upphovsrättsligt skyddade verk ” 

 
Denna överenskommelse omfattar inte musiker, repetitörer och korister vid teaterföretag 
enligt företeckning i Del III Riksavtalet, samt anställda enligt § 1 Frilansavtal för länsmusik-
stiftelser. 

 
§ 1 Parterna är överens om att Svensk Scenkonsts medlemmar under den tillfälliga avtals-
perioden har rätt att upplåta hela verk åt annan för tillgängliggörande till allmänheten utan 
vederlag. Med att upplåta åt annan avses här när externa aktörer (exempelvis men inte 
uteslutande Youtube, Facebook och Vimeo) ges rätt att under eget varumärke själva 
tillgängliggöra verk direkt till allmänheten, inte när den externa aktörens plattform enbart 
utgör en teknisk mellanhand för tillgängliggörande på medlems egen hemsida.  
 
§ 2 Om nyttjande enligt punkt 1 sker ska arbetsgivaren på förhand utbetala en ersättning på 
100 kronor per månad till respektive förbund. Om lokal part finns betalas ersättning till denna. 
 
§ 3 Riksavtalet Del 1 § 4 Mom 4 omfattar under avtalsperioden även public servicebolagens 
(SR/SVT/UR) egna playtjänster med beaktande av respektive bolags i kollektivavtal 
reglerade licensperioder med SMF.  
 
§ 4 Svensk Scenkonsts medlemmar ska till Symf och SMF månadsvis vidarebefordra 
statistik om digitalt lyssnande/tittande. Om sådan månatlig redovisning inte är möjlig skall 
Svensk Scenkonsts medlemmar kontakta respektive förbund i syfte att lösa frågan om för 
vilken period och vilken statistik som enkelt är möjligt att ta fram.  
 
§ 5 Parterna konstaterar att den ideella rätten, som regleras i upphovsrättslagen, gäller även 
för nyttjanden enligt denna överenskommelse.  
 
§ 6 Denna överenskommelse är inte prejudicerande inför kommande förhandlingar. 
 
§ 7 Detta avtal ersätter eller förändrar inte redan ingångna lokala avtal.  
 
§ 8 Avtalets giltighetstid löper från och med 1 februari 2022 till och med 30 april 2022. Avtalet 
kan dessförinnan sägas upp av båda parter med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. 
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