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KLYS och Copyswedes gemensamma synpunkter över PM Ombud vid stämma i kollektiva 
förvaltningsorganisationer 
 
Presentation 
 
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom 
våra 14 medlemsorganisationer cirka 30.000 upphovspersoner och utövande konstnärer 
verksamma inom de olika konstnärliga och kreativa branscherna. Upphovsrätten, som har en 
avgörande betydelse för dessa yrkesgruppers villkor och för den kreativa sektorns expansion, 
berörs i allt högre grad av beslut som fattas inom EU, inte minst när det gäller genomförande 
av EU-kommissionens direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (det s k CRM-
direktivet), som nu är på väg att bli svensk lagstiftning. 
 
Copyswede har till ändamål att för kulturskaparorganisationernas räkning träffa avtal samt 
inkassera och fördela ersättning för vissa vidareutnyttjanden av upphovsrättsligt skyddade 
verk och prestationer. De områden som Copyswede huvudsakligen verkar inom gäller 
vidareanvändning av verk och prestationer i form av ljud och rörliga bilder, främst radio- och 
TV-program. Copyswede sköter även det svenska systemet för privatkopiering. Copyswede 
har 14 medlemsorganisationer som alla företräder konstnärligt och litterärt verksamma 
upphovspersoner och/eller utövande konstnärer inom olika områden. 
 
KLYS och Copyswede har på olika sätt bevakat och påverkat regeringens arbete med 
implementeringen av EU:s CRM-direktiv, bl a när det gäller frågan om medlemmars rätt att 
anlita ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer. 
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Sammanfattning 
KLYS och Copyswede välkomnar att departementet i den aktuella promemorian konstaterar 
att det principiellt sett finns ett utrymme i CRM-direktivet för begränsningar som inte 
försämrar medlemmens praktiska möjlighet att låta sig representeras på stämman. Vi 
tillstyrker regeringens förslag till ny bestämmelse i 5 kap 8 § 2 st lagen om kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt, som innebär att det ska vara möjligt att begränsa medlemmarnas 
rätt att anlita ombud vid stämma i en kollektiv förvaltningsorganisation, och att en sådan 
begränsning ska anges i stadgan. 
 
Promemorians förslag 
I den ordinarie remissbehandlingen rörande förslaget till genomförande av direktivet (SOU 
2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet) framförde KLYS och 
Copyswede att den begränsning av vem som kan utnämnas till fullmaktshavare som finns i 
den svenska lagen om ekonomiska föreningar (FL), måste anses förenlig med direktivet i den 
mån den kollektiva förvaltningsorganisationen är en ekonomisk förening. KLYS och 
Copyswede förordade därför i vårt yttrande en ren hänvisning till FL, som den bästa 
lösningen i en ny lagstiftning. 
 
I den proposition som sedan presenterades av regeringen (prop. 2015/16:181 Kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt), saknades dock den möjlighet att begränsa medlemmarnas rätt 
att utse ombud som föreslogs i utredningen. Propositionens förslag i denna del kritiserades 
av såväl KLYS, som av de olika upphovsrättssällskapen i Sverige. 
 
Det är därför positivt att regeringen nu – på riksdagens uppdrag – i den aktuella 
promemorian föreslår en ny bestämmelse om ombud i 5 kap § 8 i den nya lagen. Regeringen 
återgår på detta sätt till det förslag som lades av utredaren i SOU 2015:47, genom att föreslå 
att en kollektiv rättighetsorganisation i de egna stadgarna kan införa begränsningar vad 
gäller fullmakter per ombud vid årsstämma. 
 
KLYS och Copyswede delar uppfattningen i promemorian att en bestämmelse med den 
innebörden inte försämrar medlemmens praktiska möjlighet att låta sig representeras på 
stämman och att en sådan begränsning därför måste anses rymmas inom det 
normgivningsutrymme som CRM-direktivet ger medlemsstaterna. Medlemmarnas 
beslutanderätt värnas och den demokratiska ordning som direktivet vill stärka upprätthålls 
genom denna lösning.  
 
 
För KLYS   För Copyswede 
 
 
Ulrica Källén   Mattias Åkerlind 
Verksamhetsledare  VD 
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