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Tidlista för kyrkomusiker
Parterna är överens om att tidlista enligt modell för verksamhetsindelning används som underlag utifrån de
av arbetsgivaren angivna arbetsuppgifterna.
Vid arbetsbeskrivning/instruktion fastställs arbetsuppgifterna, dess antal och totala volymen enligt tidlistan
som anger tidsåtgången, i ett lokalt kollektivavtal.
Vid schemaläggning 100 % fastställs arbetsuppgifternas totala volym med tidlistan som underlag, efter
lokal förhandling mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation. Protokoll avseende sådan
förhandling har inte verkan som lokalt kollektivavtal. Den genomsnittliga veckoarbetstid, vid heltid, är 38
timmar och 15 minuter. Beräkningsperioden följer av bestämmelsen i AB § 13 mom. 6.
Arbetsuppgifterna och tidsåtgången fastställs för tjänsten. Därefter görs en anpassning till vad
kyrkomusikern kan utföra med hänsyn tagen till ledigheter.
Uppdatering av instruktion eller schema sker i samband med nyrekrytering och i övrigt vid behov.

Verksamhetsgemensam
I denna tid ingår verksamhetsgemensamma personalsammankomster. Tidsåtgången fastställs utifrån
verksamhetens behov. Det är betydelsefullt att deltidsanställda ges tillfälle att delta i
personalsammankomster i samma omfattning som heltidsanställda.
Samlat i begreppet ”Allmänt” ingår eget övande oavhängigt gudstjänster, tjänstgöring av administrativ art
såsom kontakt med allmänhet, medarbetare, media, telefonkontakter, ev. telefontid, sammanträden i t ex
kyrkoråd m.m., årsplaneringar, budgetarbete, notvård för instrumentmusikalier, samt av stiftet anordnad
fortbildning. Tidsåtgången för detta är 20 % av arbetstiden exklusive förflyttningstid, semester och
kompetensutveckling.
Inom anställningen avsätts tid för kompetensutveckling och utvecklingsarbete utifrån riktmärket 100
timmar per heltidsanställd och kalenderår. Denna tid fördelas mellan arbetstagarna.
Till kompetensutveckling och utvecklingsarbete räknas enskild och kollektiv fortbildning, organisations-,
verksamhets- och arbetslagsutveckling, utvecklingssamtal och liknande aktiviteter.
Tid som avsatts för kompetensutveckling och utvecklingsarbete förutsätts användas till detta.
I uppgiften instrumentvård ingår att till kyrkorådet anmäla behov av underhåll samt brister, vilka
kyrkomusikern inte själv kan åtgärda. Kyrkomusikern ska vid behov själv stämma orglarnas rörverk.
Tidsåtgången beräknas i normalfallet till en timme per vecka.
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.
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Detta innebär att även mindre tid, eller ingen tid, upptas i tidlistan för orgelvård. Medför orgelvården krav
på förflyttning ska tid för detta läggas in som förflyttningstid. Vård av orglar med många rörverk eller av
flera instrument kan kräva mer tid än en timme per vecka. Beräkningen avser tid för alla förekommande
instrument.
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Gudstjänster och kyrkliga handlingar
Hit förs gudstjänster av olika slag samt verksamheter som har som huvudsakligt syfte att medverka i
gudstjänsten.
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 (inte körrepertoar), preludier, postludium, eget förberedande och inövande.

Huvudgudstjänst
Hit räknas huvudgudstjänst med eller utan nattvard och särskilda huvudgudstjänster enligt Svenska
kyrkohandboken, kapitel 1.
Huvudgudstjänst beräknas från 4 timmar upp till 8 timmar.
Det ger möjlighet för de lokala parterna att anpassa tidsåtgången för musikern till de krav på omfattning och
kvalité som är lämplig.
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 t ex l:a advent och Alla Helgons Dag.
Dubblering av huvudgudstjänst samma dag beräknas till hälften av huvudgudstjänsten. Med dubblering
avses i detta moment utförande av i huvudsak samma gudstjänst, samma psalmer, samma musik och med
samma präst. Om kyrkomusikern samma dag tjänstgör vid två huvudgudstjänster av olika karaktär så
innebär detta inte dubblering.
Dop och konfirmation som är integrerad i huvudgudstjänst ingår i den ovan angivna tiden. Dop och
konfirmation som utföres omedelbart före eller efter huvudgudstjänst räknas således som fristående
handlingar.

Övriga gudstjänster
Gudstjänst som veckomässa, helgmålsbön, dopgudstjänst, förbönsgudstjänst, skolgudstjänst och liknande
gudstjänster enligt Svenska kyrkohandboken, kapitel 2 beräknas från 2 timmar upp till 3 timmar. Det högre
timtalet förutsätter ett mer omfattande kyrkomusikaliskt inslag.
Gudstjänst vid vårdinrättning beräknas till 2 timmar. Om samma gudstjänst utföres i anslutning till den
tidigare, beräknas tidsåtgången till faktisk tid inklusive tid för väntan och förflyttning.
Tidsåtgången beräknas lokalt för gudstjänster och samlingar som temamässa, Taizémässa,
missionsgudstjänst, basargudstjänst, fredsgudstjänst, kortare bönestunder såsom t ex veckobön, morgonbön,
lunchgudstjänst, psalmkväll och liknande.
Även i de fall då arbetsgivaren bedömer kyrkomusikerns närvaro nödvändig vid minnesstunder i samband
med begravningar skall tiden beräknas lokalt.
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Musikgudstjänst och konsert
Musikgudstjänst/konsert kan vara av olika karaktär, därför beräknas tidsåtgången lokalt. Tidsåtgången för
egenproducerade musikgudstjänster/konserter av större omfattning kan variera mycket, därför beräknas
tidsåtgången lokalt. De tider som diskuterats mellan de centrala parterna rör sig från 10 timmar och upp till
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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 arbetsgivaren.
Kriterier som påverkar timtalet: Vid beräkning av tidsåtgången får hänsyn tas till bl. a. följande:
rekrytering av solister/instrumentalister, repertoarval, programutformning, agenda, översättning,
presentation, repetition, annonsering, nyinstudering, svårighetsgrad av musikgudstjänsten/konserten,
arrangemangsskrivning, egna kompositioner etc.
Musikgudstjänst/konsert 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 anges i Svenska kyrkohandboken kapitel 2 görs timberäkningen
enligt detta moment.

Kyrkliga handlingar
Detta moment omfattar kyrkliga handlingar som är fristående och inbegriper förrättningar även för den som
inte är kyrkobokförd hos arbetsgivaren.
Vid kyrkliga handlingar ingår ackompanjemang åt solister såvida inte ackompanjemanget kräver övning
med solist vid separat tillfälle. Vidare ingår kontakter med berörda parter inför de kyrkliga handlingarnas
genomförande och utformning.
För kyrkomusiker med särskild kompetens och skicklighet inom delar av verksamhetsområdet, som
normalt inte ingår i anställningen, t.ex. solosång, kan arbetsuppgiften vägas in i den individuella och
differentierade lönesättningen. Solosång är emellertid ett frivilligt åtagande.

Konfirmation beräknas till 4 timmar. Dop, vigsel och begravning beräknas i normalfallet från 1 timme och
upp till 4 timmar.

Undervisning
Kyrkans musikundervisning är central både som ett led i dopundervisningen och med tanke på den framtida
rekryteringen till kyrkomusikeryrket.
Kyrkans individuella (”fria”) musikundervisning timberäknas med sitt dubbla värde varvid för- och
efterarbete ingår i tidsberäkningen.
Till detta avsnitt hör konfirmandundervisning, medverkan i minior- och juniorverksamhet etc., skolprojekt,
jul-, påskvandringar, orgelvisningar och därmed jämförbara aktiviteter. Tiden för dessa aktiviteter beräknas
lokalt.

Körverksamhet
Körverksamhet kan hänföras antingen till gudstjänst, undervisning eller diakoni. Avgörande är
arbetsgivarens huvudsyfte med verksamheten.
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Tidsåtgången för en kör beräknas i normalfallet till 230 årstimmar. I årstimtalet ingår rekryteringsarbete,
repertoarförnyelse, inköp, 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 på ca 1,5 timme och ca 10
framträdanden per år. Kör med mindre verksamhet beräknas till ett lägre årstimtal. Kör med större
verksamhet beräknas till högre årstimtal.
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