Kyrkans Avtal 11 Bilaga P Särskilda bestämmelser för kyrkomusiker ger enl punkt 2 de lokala
parterna möjlighet att ”träffa kollektivavtal om annat”. Detta innebär bl a, att det är möjligt att i avtal
bestämma något annat system för tjänsteberäkning än, vad gällande avtal innebär. Som en upplysning
om, hur de gamla instruktionerna beräknats, och som en service åt medlemmarna publicerar vi därför
också avtalstexten från 1993 beträffande tidlista med anvisningar. Observera alltså, att denna tidlista
inte är gällande avtalstext och därför endast kan tillämpas, om man slutit lokalt kollektivavtal om detta.

TIDLISTA MED ANVISNINGAR
A. Allmänt
I denna tid ingår eget övande oavhängigt gudstjänster. Vidare ingår tjänstgöring av administrativ art såsom kontakt med allmänhet, medarbetare, media, telefonkontakter, eventuell telefontid, sammanträde i
t ex kyrkoråd m m, personalkonferenser, årsplaneringar, budgetarbete, notvård för instrumentmusikalier
samt av stiftet anordnad fortbildning. Personalsammankomster maximeras till 36 timmar årligen för
heltidsanställd, för deltidsanställd nedsättes timtalet i proportion till detta.
Normalarbetstiden för detta moment beräknas genom att ta 20 % av summan av momenten B - M.
Gudstjänster och kyrkliga handlingar
I nedan angiven tid för kyrkomusikers tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar ingår för- och
efterarbete samt genomförandet av uppgiften på arbetsplatsen. I den angivna timtiden ingår t ex samråd
med präst om psalmval, liturgi, solist- och körmedverkan, inläsning av gudstjänstens texter, tid för val av
repertoar (ej körrepertoar), preludier, postludium, eget förberedande och inövande.
B. Huvudgudstjänst
I tiden ingår huvudgudstjänst med eller utan nattvard och särskilda huvudgudstjänster enligt Den svenska kyrkohandboken, kapitel 1.
Huvudgudstjänst beräknas från 4 timmar upp till 8 timmar.
Latituden 4 till 8 timmar ger möjlighet för de lokala parterna att anpassa tidsåtgången för musikern till de
krav på omfattning och kvalitet som är lämplig.
Högre timtal kan användas för vissa, musikaliskt särskilt omfattande huvudgudstjänster, t ex i domkyrkor
eller vid stora helger. Körmedverkan medför inte automatiskt höjning av timtalet för huvudgudstjänst
eftersom tid för sådant framträdande finns inlagd i årstimtalet för kör, vid ca 10 tillfällen.
Kriterier som påverkar timtalet inom intervallet är:
Kvalitetskriterier kan t ex vara varierande och mer omfattande koralpreludier och postludier, arbete med
sång- eller instrumentalsolister eller ensemblemedverkan.
Andra kriterier kan t ex vara lokalt engagemang i kyrkans musikliv, besöksfrekvens och karaktären av
gudstjänsten som ”kyrklig storhelg” såsom 1:a advent, Alla Helgons Dag.
Dubblering av huvudgudstjänst samma dag beräknas till hälften av huvudgudstjänsten.
Dubblering av huvudgudstjänst samma dag kan godtas även om olika präster tjänstgör, men musiken
skall då i huvudsak vara densamma vid båda gudstjänsterna. Detta innebär att en psalm kan vara utbytt
eller tillkomma. Om kyrkomusikern samma dag tjänstgör vid två huvudgudstjänster av olika karaktär så
innebär detta inte dubblering.
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Dop och konfirmation som är integrerad i huvudgudstjänst ingår i den ovan angivna tiden. Dop och
konfirmation som utföres omedelbart efter huvudgudstjänst räknas således som fristående handlingar,
se H.
C. Övriga gudstjänster alternativ 1 och 2
1) I detta moment ingår gudstjänst som veckomässa, helgmålsbön, dopgudstjänst, förbönsgudstjänst,
skolgudstjänst och liknande gudstjänster enligt Den svenska kyrkohandboken, kapitel 2.
Gudstjänst i detta moment beräknas från 2 timmar upp till 3 timmar. Det högre timtalet förutsätter ett mer
omfattande kyrkomusikaliskt inslag (se kriterier som påverkar timtalet under B).
2) I detta moment ingår kortare bönestunder som tar ca 15 minuter att genomföra såsom t ex veckobön, morgonbön, lunchgudstjänst.
Gudstjänst i detta moment beräknas till 1 timme.
D. Gudstjänst vid vårdinrättning
Gudstjänst beräknas till 2 timmar.
Om samma gudstjänst utföres i anslutning till den tidigare, beräknas tidsåtgången till faktisk tid inklusive
tid för väntan och förflyttning.
E. Speciell gudstjänst eller samling
I detta moment avses följande typer av gudstjänster och samlingar: temamässa, missionsgudstjänst,
basargudstjänst, fredsgudstjänst, koralafton och liknande samt de fall då kyrkomusikerns närvaro av
kyrkorådet bedöms nödvändig vid minnesstunder i samband med begravningar.
Timtiden beräknas lokalt.
F. Musikgudstjänst
Musikgudstjänster kan vara av olika karaktär, därför beräknas tidsåtgången lokalt.
Vid beräkning av tidsåtgången får samma hänsyn tas som under G.
Musikgudstjänst där kyrkomusikern är anordnare men en annan musiker utför huvuddelen av programmet beräknas lokalt till ett lägre antal timmar än för egenproducerad musikgudstjänst. Om kyrkomusikern t ex har engagerat en solist som ofta anlitas i sådana sammanhang och där kyrkomusikerns
arbetsinsats motsvarar samma insats som vid en gudstjänst under moment C, alternativ 1, göres timberäkningen enligt det momentet.
G. Konsert
Tidsåtgången för egenproducerade konserter av större omfattning kan variera mycket, därför beräknas
tiden lokalt. De tider som diskuterats mellan de centrala parterna rör sig från 10 timmar och upp till 60
timmar. Om denna typ av verksamhet inte förekommer årligen bör den inte läggas in i kyrkomusikerns
normala arbetsuppgifter utan kräver i så fall speciellt beslut av kyrkorådet.
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Kriterier som påverkar timtalet:
Vid beräkning av tidsåtgången får hänsyn tagas till bl a följande: rekrytering av solister/instrumentalister,
repertoarval, programutformning, agenda, översättning, presentation, repetition, annonsering, nyinstudering, svårighetsgrad av konserten, arrangemangsskrivning, egna kompositioner etc.
Konsert där kyrkomusikern är anordnare, men en annan musiker utför huvuddelen av programmet,
beräknas lokalt till ett lägre antal timmar än för egenproducerad konsert. Om kyrkomusikern t ex har engagerat en solist som ofta anlitas i sådana sammanhang och då kyrkomusikerns arbetsinsats motsvarar
den vid gudstjänst under moment C, alternativ 1, görs timberäkning enligt det momentet.
H. Kyrkliga handlingar (fristående handlingar)
Detta moment omfattar kyrkliga handlingar som är fristående och inbegriper förrättningar även för den
som inte är kyrkobokförd i församlingen inom pastoratet eller flerpastoratssamfälligheten.
I så kallade populära vigselkyrkor är det kanske inte lämpligt att räkna in förrättningar för den som inte
är kyrkobokförd i församling inom pastoratet eller flerpastoratssamfälligheten eftersom det kan bli en
orealistisk ökning av ordinarie kyrkomusikers sysselsättningsgrad. Observeras bör att kyrkomusikern
är skyldig att utföra spelning vid kyrkliga handlingar för den som inte är kyrkobokförd i församling inom
pastoratet eller flerpastoratssamfälligheten.
Vid kyrkliga handlingar ingår ackompanjemang åt solister såvida inte ackompanjemanget kräver övning
med solist vid särskilt tillfälle. Vidare ingår kontakter med berörda parter inför de kyrkliga handlingarnas
genomförande och utformning.
Dop beräknas till 2 timmar.
Konfirmation beräknas till 4 timmar.
Vigsel beräknas till 1,5 timmar.
Begravning beräknas till 2 timmar.
I. Körverksamhet
Tidsåtgången för en kör beräknas i normalfallet till 240 årstimmar.
I årstimtalet ingår nyrekryteringsarbete, repertoarförnyelse, inköp, eget övande, egen förberedelse, notvård och katalogisering, tid för kyrkosångshögtider på riks- stifts- och kontraktsnivå, körstyrelse och
övrigt arbete som står i direkt anslutning till verksamheten.
Årstimtalet är beräknat efter en kör med ca 20 aktiva korister och en övningstid av 1,5 timme och ca 10
framträdanden per år. Kör med lägre verksamhet beräknas till lägre årstimtal. Kör med högre verksamhet beräknas till högre årstimtal.
Anmärkning.
Kör som beräknats enligt tidigare avtalsskrivning och som har i stort samma verksamhet behåller det
tidigare överenskomna årstimtalet.
J. Undervisning av konfirmander
Varje lektion timberäknas med sitt dubbla värde varvid för- och efterarbete ingår i tidsberäkningen.
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K. Fri musikundervisning
Varje lektion timberäknas med sitt dubbla värde varvid för- och efterarbete ingår i tidsberäkningen.
L. Orgelvård, instrumentvård
I uppgiften ingår att till kyrkorådet anmäla behov av underhåll samt brister, vilka kyrkomusikern inte själv
kan åtgärda. Kyrkomusikern skall vid behov själv stämma orglarnas rörverk.
Instruktionen innebär inte något hinder att göra en lokal beräkning av tidsåtgången i de fall orgeln är av
enklare slag eller de lokala förhållandena är sådana att endast en av flera kyrkomusiker behöver ta på
sig ansvaret för orgelvård.
Detta innebär att även mindre tid, eller ingen tid, kan ingå i instruktionen för orgelvård. Medför orgelvården krav på förflyttning skall tid för detta läggas in under moment N. Vård av orglar med många rörverk
eller av flera instrument kan kräva mer tid än 52 timmar.
M. Särskilda arbetsuppgifter
I detta moment anges särskilda arbetsuppgifter, t ex körresa, lägerverksamhet för konfirmander eller
andra grupper, extra musikinslag i gudstjänst som inte hänförs till konsert och musikgudstjänst (G)
respektive (F). Timberäkning härför göres lokalt.
N. Förflyttningstid
Tid för att förflytta sig mellan tjänsteställe och förrättningsställe räknas som arbetstid. Kyrkorådet fastställer tjänstestället i reglementet och tidsåtgången för förflyttningstid beräknas lokalt.
O. Vikariat för annan kyrkomusiker
Om kyrkomusiker ålägges att regelmässigt vikariera för varandra under huvudsemestern så att man kan
bedriva den verksamhet som framgår av momenten B - E och H utan att anställa utomstående vikarier,
kan man räkna in dessa extra arbetsuppgifter under respektive moment. På så sätt går kyrkomusikerna
in och ”vikarierar” för varandra. Ett sådant vikariearrangemang förutsätter att arbetsgivaren har gjort
en noggrann genomgång av de arbetsuppgifter som skall utföras under sommarmånaderna och att
arbetsgivaren aldrig beviljar de kyrkomusiker som vikarierar för varandra semester samtidigt. Beviljas
kyrkomusikerna semester samtidigt skulle det innebära att samma arbetsuppgift betalas dubbelt.
P. Kombinationstjänst
Kombinationstjänst innebär dels
att kyrkomusikern har andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren, såsom kontorsarbete,
församlingsarbete eller dylikt, dels
att kyrkomusikern har kyrkomusikaliska arbetsuppgifter hos annat pastorat eller undervisar i skolan.
Grunden för en kombinationstjänst av det senare slaget utgörs av ett civilrättsligt avtal mellan dem
som bidrar med underlaget för tjänsten. Kyrkomusikern skall således endast vara anställd av den ena
avtalsparten men vara skyldig att fullgöra fyllnadstjänst åt någon annan än pastoratet. Pastoratet kan
underlätta rekryteringen till en kyrkomusikerbefattning genom att skapa ett sådant underlag för kyrkomusikertjänsten, att den ger en för befattningshavaren tillfredsställande sysselsättningsgrad.
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