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Föreskrifter om musik och höga ljudnivåer i kårhuset 
 

Fastställda av Förvaltningsutskottet 2016-08-26. 

Medicinska Föreningen i Stockholm ska betala dels Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 

och dels Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) för musiklicenser. 

Varje kårorgan som anordnar danstillställning ska minst varje halvår meddela Förvaltningsutskottet vilka 

danstillställningar de har anordnat, när de var, hur många gäster som kom och hur stor inträdesavgiften var. 

(Om det fanns flera olika avgifter ska meddelande lämnas om hur många gäster som betalade respektive 

avgift.) Förvaltningsutskottet sammanställer utifrån dessa uppgifter rapporter till SAMI och STIM över 

föreningens musikanvändning. 

Kårorgan som anordnar mässa, festival, företagspresentation, årsmöte, revy, spex, kabaré, trolleri, 

modevisning, marknad, utställning, installation, idrottsevenemang och andra arrangemang där musik spelas 

offentligt ska meddela Förvaltningsutskottet det i förväg för ansökan om musiklicens(er) för verksamheten 

samt förse Förvaltningsutskottet med de uppgifter som behövs. Kostnaden belastar det kårorgan som är 

arrangör. 

Kårorgan och förhyrare som spelar upp musik offentligt ska vara införstådda med STIM:s och SAMI:s 

avtalsvillkor för musiklicenserna. 

Externa förhyrare som anordnar arrangemang där musik spelas, såsom dans, mässa, festival, 

företagspresentation, årsmöte, revy, spex, kabaré, trolleri, modevisning, marknad, utställning, installation och 

idrottsevenemang, ska själva ansöka om musiklicens för arrangemanget från STIM och SAMI.  

Det är inte tillåtet att använda Spotify med vanligt abonnemang för att spela upp musik offentligt inom 

lokalerna eftersom villkoren för användning av Spotify endast ger rätt till privat användning. Detsamma gäller 

också flertalet liknande tjänster. Spotify Business (och liknande tjänster som innefattar tillstånd till offentligt 

framförande av musiken som spelas) får dock användas. I övrigt får endast musik som förhyraren äger spelas. 

Den som anordnar verksamhet i föreningens lokaler är skyldig att se till att musik inte spelas på för hög 

ljudnivå. Riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer ska 

följas. 

MF kontrollerar genom den husansvariga att musik inte spelas på för hög ljudnivå. Om det ändå sker kan den 

husansvariga besluta om böter på 500 kr för varje tillfälle som det sker, vilka förhyraren är skyldig att betala. 

Vid interna evenemang där musik spelas kan Förvaltningsutskottet låta utföra kontroller av ljudnivåerna. Om 

riktlinjerna för ljudnivåerna överskrids grovt eller vid upprepade tillfällen kan den som utför kontrollen 

besluta om internböter, på motsvarande sätt som för externa förhyrare. Internböterna belastar det kårorgan 

som är arrangör. 

 

Förkortningar: 

FoHMFS Folkhälsomyndighetens författningssamling 

SAMI  Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation 

STIM  Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 


