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Instruktion för musiksamordnare 

Denna instruktion gäller för musiksamordnare i Täby församling. 

 

Samordnaren i församlingens organisering 

Kyrkoherdens förordnar en av församlingens kyrkomusiker att vara musiksamordnare. 

Enligt budget och verksamhetsplan för 2019 har det kyrkomusikaliska arbetet följande 

inriktning: 

 

Församlingens kyrkomusikaliska verksamhet erbjuder kulturupplevelser, ger 

besökare en känsla av tillhörighet till kyrkorummen och körsångare en värdefull 

upplevelse, både vid repetitioner och konserter. 

Församlingens körverksamhet har såväl sociala som musikpedagogiska 

dimensioner. 

Rekrytering och bibehållande av välutbildade och skickliga kyrkomusiker 

främjas av det rika och påkostade musiklivet i Täby församling. Härigenom tar 

församlingen också ansvar för att rekrytera både framtida körsångare och 

kyrkomusiker 

(Budget och verksamhetsplan 2019, beslutad av kyrkofullmäktige den 24 

oktober 2018). 

 

Ett förordnande som samordnare är som regel inte tidsbegränsat, men kan återkallas, och det 

är inte knutet till anställningen som kyrkomusiker för den som är förordnad. Särskild 

ersättning utöver anställningen som kyrkomusiker utgår för den som är samordnare under den 

tid uppdraget pågår. Kyrkoherden kan förordna någon av församlingens kyrkomusiker att vara 

vikarierande samordnare om så behövs. Även under ett kortare förordnande som vikarierande 

samordnare utgår ersättning. 

Samordnaren rapporterar till chefen för gudstjänst och musik. 
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Samordnarens uppgifter 

Musikersamordnaren ska: 

 

1. På uppdrag av chefen för gudstjänst och musik regelbundet samla församlingens 

kyrkomusiker till ett musikerkollegium 

2. På uppdrag av chefen för gudstjänst och musik bereda frågor som har med 

församlingens kyrkomusikaliska verksamhet att göra, både vad gäller gudstjänstlivet 

och konsertverksamheten samt körerna 

3. I samråd med chefen för gudstjänst och musik kvalitetssäkrar schemaläggningen av 

musikers tjänstgöring samt församlingens kör- och konsertverksamhet  

4. Arbeta med kyrkomusikernas kompetensutveckling 

5. Regelbundet diskutera repertoar inom musikerkollegiet för konserter och i 

körverksamheten 

6. Vårda församlingens instrument 

7. Vårda församlingens notarkiv 

 

 

 


