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Avtal om arbetstid
och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Dnr 12/511

1  Bemyndigande
Avtalet sluts med st d av allm nt l ne och f rm nsavtal ALFA och ALFA T kap
samt bilaga till ALFA och ALFA T

2  Tillämpningsområde
Avtalet g ller f ljande anst llningar dock ej timavl nade l rare

Professor adjungerad professor g stprofessor
H gskolelektor
H gskoleadjunkt
Forskarassistent bitr dande h gskolelektor

Ytterligare anst llningar som kan tillkomma och som klassi ceras som l raranst llning

Avtalet g ller ocks anst llning som doktorand vad g ller den del som omfattar utbildning
och rsarbetstid

3  Arbetstid

3.1 Årsarbetstid (regleras i ALFA och ALFAT, bilaga 5, 3 §)

rsarbetstid r den arbetstid som ska fullg ras av en heltidsanst lld under ett l s r
Fullg rande av alla de uppgifter som anges i avsnitt inr knas i arbetstiden

Den totala rsarbetstiden f r en heltidsanst lld r
timmar f r l rare med semesterdagar fr o m det r man fyller r
timmar f r l rare med semesterdagar fr o m det r man fyller r
timmar f r l rare med semesterdagar t o m det r man fyller r
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3.2  Planering av arbetstiden 

Arbetstidens f rdelning

F rdelningen ska ske i ett er rsperspektiv d r omfattningen av olika arbetsuppgifter
kan variera ver tiden Ut ver undervisningsuppgifter ska utrymme ges f r
kompetensutveckling s som att f lja forskningen I vetenskapligt kompetenta l rares
uppgifter ska normalt ing forskning L rare inom konstn rlig verksamhet ska normalt ges
ett utrymme f r konstn rligt utvecklingsarbete S rskild h nsyn ska tas till ledande uppgifter
f r utbildning och forskning s v l inom mnet som i vrigt Detsamma g ller f r ansvar som
huvudhandledare eller bitr dande handledare f r studerande i forskarutbildningen

Vid f rdelning av arbetsuppgifter ska h nsyn tas till uppgifternas karakt r arbetets
uppl ggning sv righetsgrad och niv som l rarens egna f ruts ttningar N r det g ller
undervisning b r h nsyn t ex tas till kursens eller momentets niv och sv righetsgrad
undervisningens och mnets karakt r undervisningens och examinationens uppl ggning
och metod antal studerande samt f r och efterarbete

Samr d med den enskilde l raren

En l rares anst llning ska vara placerad vid en institution och institutionens prefekt r
l rarens chef Genom prefektens f rsorg ska f r varje l rare uppr ttas en tj nstg ringsplan
f r det kommande l s ret I tj nstg ringsplanen ska f rdelningen av arbetsuppgifter anges
terminsvis enligt den uppdelning som anges i avsnitt

L rarens hela rsarbetstid ska omfattas av tj nstg ringsplanen Om det saknas
arbetsuppgifter eller tillr cklig nansiering av arbetet f r n gon l rare ska prefekten ta upp
fr gan med ansvarig tj nsteman inom h gskolef rvaltningen

Tj nstg ringsplanen fastst lls av prefekten eller den prefekten delegerat uppgiften till
enligt delegationsordningen Den uppr ttas efter samr d med l raren Samr det med
l raren ska utg fr n ett utvecklingssamtal som h llits de senaste m naderna

Planeringen av rsarbetstiden ska ske utifr n KMH s uppdrag verksamhetens krav
ekonomiska f ruts ttningar och en helhetssyn p l rarens arbetsuppgifter och
arbetssituation Samr det ska leda till en versiktlig plan ver omfattning och f rl ggning
av arbetsuppgifter innefattande undervisning handledning forskning eller konstn rligt
utvecklingsarbete kompetensutveckling och vrigt arbete som ledning av viss verksamhet
eller samverkan med det omgivande samh llet

Vid fastst llande av arbetsuppgifternas omfattning och f rdelning mellan undervisning och
forskning konstn rligt utvecklingsarbete ska h nsyn tas till respektive arbetsuppgifters

nansieringsf ruts ttningar N r en f r ndring av arbetsuppgifterna r p kallad ska h nsyn
tas till den enskilde l rarens nskem l

L rare som i huvudsak har undervisningsuppgifter ska inte l ggas mer s dana uppgifter
n vad som angetts i den generella reglering som tidigare g llt f r den som innehade s dan

anst llning Se ven punkt i KMHs avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ers ttningar
f r l rare vid KMH daterat
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Balansering mellan l s r

En l rare som under ett l s r enligt tj nstg ringsplan och dokumenterade ndringar av
denna tj nstgjort mer n anst llningens omfattning f r om han hon s nskar i st llet
f r att f ers ttning f r mertid och vertid ta upp motsvarande tid som minskning av den
arbetstid som ska fullg ras under p f ljande l s r

Om en l rare som under ett l s r enligt tj nstg ringsplan och dokumenterade ndringar
av denna tj nstgjort mindre n anst llningens omfattning ska detta inte beaktas i f ljande
l s rs tj nstg ringsplan

Beslut om tj nstg ringsplan

Prefekten ska fastst lla l rarens tj nstg ringsplan senast den oktober varje r
Innan prefekten fattar sitt beslut ska ber rd arbetstagarorganisation underr ttas
Arbetstagarorganisationen kan inom arbetsdagar beg ra f rhandling med prefekten
innan beslut fattas

Arbetstagarorganisationen kan om enighet inte n s i verl ggningar med prefekten ta upp
en l rares tj nstg ringsplan i den centrala samverkansgruppen

Beslut om ndring av tj nstg ringsplanen ska ske enligt samma procedur som beslut om
tj nstg ringsplanen

ndring av en l rares tj nstg ring

Str van r att varje l rare varje l s r ska uppfylla sin tj nstg ringsskyldighet och att mertid
och vertid ska minimeras Till f ljd av h ndelser under det l pande l s ret kan den i
tj nstg ringsplanen fastst llda f rdelningen p arbetsuppgifter f r en l rare beh va ndras

Mindre ndringar av tj nstg ringens f rdelning r normala och kan g ras genom beslut av
prefekten eller den prefekten delegerat till Beslutet ska meddelas l raren och dokumenteras
och dokumentationen f rvaras vid institutionen Notering i personalsystemet r
en s dan dokumentation ndringar f r inte utan l rarens skriftliga medgivande
inneb ra att de gr nser som anges i avsnitt verskrids Medgivandet ska tillst llas
personalorganisationerna

kning av en l rares tj nstg ringsvolym ska dokumenteras genom beslut om ndring av
tj nstg ringsplanen om de sammantaget inneb r antingen att tj nstg ringen kas med
mer n timmar eller att m ngden tj nstg ring inom undervisning eller konstn rligt
utvecklingsarbete minskas med tio procentenheter eller mer

Minskning av en l rares planerade tj nstg ringsvolym ska ske genom ndring av
tj nstg ringsplanen Minskning av planerad mertid och vertid f r g ras i efterhand om
planerad aktivitet inte genomf rs och parterna r verens om att s r fallet

Anm rkning Minskning av anst llningens omfattning under en anst llningsperiod kan
endast ske genom upps gning enligt LAS och d rp eventuellt f ljande teranst llning med
en mindre omfattning
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3.3. Förläggning av undervisningstid

Allm nt

Undervisning ska f rl ggas till fastst lld terminstid om det inte nns s rskilda sk l Beslut
om att en kurs eller en del av kurs ska f rl ggas utanf r terminstid fattas av rektor p
f rslag fr n ber rd prefekt I terminstiden ing r undervisningsveckor intensivveckor och
sj lvstudieveckor

Heltidsanst llda l rare

Om inte l raren medger det ska undervisningen f r en heltidsanst lld f rl ggas s att antalet
undervisningstimmar i lektionsundervisning f r en enskild vecka inte verstiger timmar
D rut ver kan under veckan f rekomma skyldighet att delta i information planerings och
utvecklingsarbete

Deltidsanst llda l rare

En deltidsanst lld l rare r skyldig att ta sig undervisning en viss vecka som minst
motsvarar anst llningens del av undervisningstimmar Om l raren godk nner det f r
ytterligare undervisning planeras f r en vecka

3.4. Närvaro på arbetsplatsen

En l rare som omfattas av avtalet ska vara n rvarande p arbetsplatsen i den omfattning
verksamheten och arbetsuppgifterna kr ver Prefekten f r f r ett enskilt tillf lle eller f r viss
verksamhet under ett innevarande l s r medge att l rarens arbete utf rs p annan plats n
i h gskolans lokaler Vid denna bed mning ska beaktas vriga l rares andra anst lldas och
studenternas behov av personlig kontakt med l rare som omfattas av avtalet

L raren ska meddela institutionen sina kontaktuppgifter d arbete sker p annan plats n i
KMHs lokaler

3.5. Semesterns förläggning

Semester f r l rare f ruts tts normalt f rl ggas under de studerandes ferier eller annan
undervisningsfri tid

F r till KMH anm ld tid f r semester kr vs inte att l raren uppger tillf llig adress

3.6. Bisysslor

Regler f r bisysslor nns i kap ALFA och ALFA T d lagen om o entlig
anst llning LOA kap h gskolelagen och kap h gskolef rordningen
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4 Arbetsuppgifter
L rares arbetsuppgifter nns beskrivna i kap och h gskolelagen Doktoranders
arbetsuppgifter nns beskrivna i kap h gskolef rordningen

4.1. Utbildning

Utbildning best r av undervisning och kringarbete Se exempel i bilaga

Med undervisning menas f rutom fysisk n rvaro ven undervisning i distansform digital
form och projektform

Typ av utbildning Beskrivning
Handledning inkl handledning i grupp Undervisning som inte kr ver f rberedelser

och f r vilken efterarbete endast kr vs i
form av kommentarer bl a studentledd
ensemble

Resursundervisning Undervisning d r l rare st r till f rfogande
f r enskilda studenter efter behov eller d r
en l rare bitr der en l rare som r ansvarig
f r lektionen

Enskild undervisning Lektion med en student
Individuell undervisning
Handledning vid uppsatsskrivning

Undervisning f r liten grupp Lektion seminarium eller ledning av
ensemble med tv till tta studenter
Inklusive gemensam lektion med
individuell undervisning

Undervisning f r stor grupp F rel sning lektion seminarium eller
ledning av orkester ensemble med nio
studenter eller er
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Arbetsuppgifter relaterade till undervisning

Med kringarbete menas arbetsuppgifter relaterade till undervisningen till exempel

Kvalitetsarbete och kursv rderingar
Inom inneh ll och mne examination och betygs ttning planering av inneh ll och
progression inl sning av material repertoar vning uppv rmning skriftliga kom
mentarer p inl mnade uppgifter r ttning och bed mning av examinationsuppgif
ter re ektion dokumentation av processen
Studentkontakter
Administration som schemal ggning lokalbokning marknadsf ring av konserter o
dyl
Praktiskt arbete som iordningst llande av rum och instrument kvittens terl mnan
de av nycklar instrument m m AV utrustning externa kontakter t ex publik eller
andra avn mare

Vid ber kning av tid ska bed mning ske av arbetsuppgifternas karakt r och sv righetsgrad
gruppstorlek samt behovet av f rberedelse f r den enskilda kursen Det r dock viktigt
att vid bed mningen av f r och efterarbete beakta om en kurs ska ges f r f rsta g ngen
vilket normalt kr ver mer omfattande f rberedelser eller om en kurs getts upprepade
g nger vilket normalt kr ver mindre f rberedelser Om arbetet bedrivs i l rarlag kan
samordningsarbete kr va s rskild tid kad grupp storlek i kurser med skriftlig examination
g r att examinationen proportionsvis blir en st rre del av arbetsinsatsen och kr ver mer
undervisningsrelaterad tid Prefekten ansvarar f r att ber kningen av tid f r f r och
efterarbete r r ttvisande och inte godtycklig Ber kningen ska nnas dokumenterad p
institutionen Se exempel i bilaga

4.2. Konstnärligt utvecklingsarbete eller forskning samt pedagogiskt 
utvecklingsarbete

Konstn rligt utvecklingsarbete eller forskning omfattar planerad verksamhet som avser att
med konstn rlig eller vetenskaplig metod utveckla ny kunskap

Pedagogiskt utvecklingsarbete inom det konstn rliga eller musikpedagogiska omr det avser
att utveckla eller utv rdera nya eller be ntliga undervisningsformer

Tid f r konstn rligt utvecklingsarbete eller forskning samt pedagogiskt utvecklingsarbete
b r om l raren inte har andra nskem l planeras i sammanh llna perioder Verksamhet
inom konstn rligt utvecklingsarbete och eller forskning ska planeras rligen och redovisas i
en rapport eller genom dokumenterade resultat

I beslut om tj nstg ringsplan fastst lls hur mycket arbetstid som f r en enskild l rare avs tts
f r konstn rligt utvecklingsarbete forskning eller pedagogiskt utvecklingsarbete
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4.3. Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har till syfte att bibeh lla och utveckla l rarens egen kompetens b de
i l rarens mne och som pedagog Den f ruts tts ske p l rarens eget initiativ minst den
omfattning som anges i detta avtal I kompetensutveckling ing r

Konstn rligt utvecklingsarbete
Forskning
Egen artistisk verksamhet
Pedagogiskt utvecklingsarbete
Kongressdeltagande motsv
Konsertbes k
Deltagande i kurser
Litteraturstudier
Repertoargenomg ng
Deltagande i interna och externa studiedagar

F r samtliga l rarkategorier ber knas av arbetstiden anv ndas f r
kompetensutveckling

Egen kompetensutveckling

procentenheter disponeras fritt av l raren

Avtalad kompetensutveckling

procentenheter ska anv ndas f r verksamhet som prefekten efter samr d med l raren
beslutat om Inom denna tid kan ing beordrad obligatorisk n rvaro vid studiedagar inom
KMH eller i av KMH anordnad utbildning Den verksamhet som prefekten beslutat om ska
terrapporteras till prefekten

4.4. Information, planering och deltagande i utredningsarbete

Alla l rare har skyldighet att delta i och h lla sig informerade om verksamheten vid KMH
och att delta i planerings och utredningsarbete F r alla l rare ber knas schablonm ssigt tid
f r

Information bl a deltagande i f r KMH gemensamma personalm ten
Information bl a institutionsm ten m m
Deltagande i planerings och utredningsarbete som deltagande i referens och ar
betsgrupper t ex r rande kursutveckling och remissvar

F r alla l rare ska avs ttas av arbetstiden f r information planering och
utredningsarbete Respektive prefekt beslutar om i vad m n tids tg ngen ska f ljas upp och
p vilket s tt det ska ske
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4.5. Juryarbete

Antagningsprov

L rare r skyldiga att delta i jury vid antagningsprov Hur mycket tid som avs tts f r en viss
l rare beror p behovet av jurydeltagare med viss kompetens

Termins diplom och stipendieprov

Prefekten planerar l rares deltagande i termins diplom och stipendieprov

Tid f r juryarbete

Den tid som avs tts f r prov ska inkludera f r och efterarbete och ber knas i timmar
Undantag utg r instuderingsl rare F r en timmes spel l ggs timmar till f r f rberedelse
Den s rskilda tids tg ng som kan komma att belasta juryordf rande ska beaktas

4.6. Övriga uppgifter inom utbildningen

Aktivitet Tidsber kning
h rare till studentkonsert enligt

prefektens beslut
Schablon timmar per konsert

Studentkonserter fr mst egna studenter
d r l raren deltar i konsertf rberedelser
ut ver regulj r undervisning

Schablon timmar per konsert

Studentkonserter grundl ggande och
avancerad niv medverkan

Schablon timmar per konsert

Avslutningskonserter avancerad
p byggnad fd diplom medverkan

Schablon timmar per konsert

Konsertplanering f r studentkonsert I varje enskilt fall enligt prefektens beslut
Studieresa med studenter Schablon timmar per hel resdag
Kursledning I varje enskilt fall enligt prefektens beslut
Kursutveckling I varje enskilt fall enligt prefektens beslut
L romedelsproduktion inkl konstruktion
av prov

I varje enskilt fall enligt prefektens beslut

vrigt pedagogiskt utvecklingsarbete I varje enskilt fall enligt prefektens beslut
Deltagande i arbetsgrupp av s betydande
omfattning att den tid som generellt avsatts
f r information planering och deltagande
i utredningsarbete ovan inte r
tillr cklig

I varje enskilt fall enligt rektors eller
prefektens beslut

Restid f r arbete p annan plats n KMH Enligt verenskommelse med prefekten
normalt g ller faktisk restid
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4.7. Administrativa uppgifter inom KMH

Prefekten beslutar om arbetsuppgifter som
Studierektor
Kursansvarig
Mentor

Arbetstid f r studierektor och kursansvarig tas i tj nstg ringsplanen upp schablonvis
f r ett helt l s r Schablonen best ms fr n fall till fall i timmar i samband med att
tj nstg ringsplanen fastst lls

Arbetstid f r mentorer ber knas schablonvis som timmar per hel rsstudent och l s r

Inom sin anst llning kan en l rare f uppdrag som
prorektor
prefekt
ordf rande vice ordf rande och ledamot av UF n mnden
ledamot av KMH s styrelse
ordf rande eller ledamot av en annan n mnd eller kommitt

Ber knad arbetstid per l s r f r uppdrag som
ledamot av KMH s styrelse
ordf rande UF n mnden
vice ordf rande UF n mnden
ledamot av UF n mnden tillika utskottsordf rande
utskottsledamot

nns angiven i dokumentet Arvoden f r h gskolestyrelse n mnd m

I arbetstiden ing r inl sning f rberedande m ten sammantr de och
informationsspridning efter sammantr det

Arbetstid f r prefekt och prorektor tas i tj nstg ringsplanen upp schablonvis f r ett helt
l s r Schablonen best ms av rektor fr n fall till fall ven ett uppdragstill gg utg r

Arbetstid f r ordf rande eller ledamot av en annan n mnd eller kommitt best ms av rektor
i varje s rskilt fall efter behandling i den centrala samverkansgruppen

4.8. Beräkning av tid vid särskilda uppdrag

En l rare kan genom beslut av prefekten eller rektor l ggas s rskilda uppdrag vid sidan av
den egentliga uppgiften som l rare Exempel se

Om uppdragets omfattning r eller mer av rsarbetstiden g ller f ljande N r
omfattningen av egen kompetensutveckling undervisnings tagande eller miniminiv n
f r konstn rligt utvecklingsarbete ber knas ska fr n anst llningens omfattning i
f rekommande fall dras omfattningen av s rskilda uppdrag

Tids tg ng f r uppdraget ska ing i beslut om att ge uppdraget till l raren

4.9. Uppdrag som facklig förtroendeman eller skyddsombud

Vid lokal f rhandling fastst lls hur mycket tid som ska avs ttas f r facklig f rtroendeman och
skyddsombud Personalorganisationerna beslutar hur den tilldelade tiden ska f rdelas p personer
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5  Lönetillägg

5.1. Övertid och mertid

Planering

En l rares samtliga arbetsuppgifter b r inrymmas inom rsarbetstiden

vertid ut ver den totala arbetstiden ska normalt inte f rekomma Om s rskilda behov av att
utf ra vissa inte planerade arbetsuppgifter uppkommer ska i f rsta hand en omprioritering
av arbetsupp gifterna g ras Om det under verksamhets ret uppkommer s rskilda behov av
att en l rare fullg r arbetsuppgifter ut ver de som ryms inom rsarbetstiden har prefekt r tt
att beordra eller godk nna vertid med h gst timmar per r Mertid f r inte verstiga
timmar under ett r

Om en deltidsanst lld l rares mertid verstiger timmar era r p varandra ska
prefekten ta upp fr gan om l rarens tj nstg ringsgrad ska ndras tills vidare med
personalchefen

Av en delpensionsledig f r arbetsgivaren beg ra mertidsarbete under h gst timmar per r

Ekonomisk ers ttning mertidstill gg

Mertidstill gg utbetalas till deltidstj nstg rande som arbetat mer tid n den arbetstid som
ing r i anst llningen upp till full arbetstid vid heltidstj nstg ring

Mertidstill gg utg r med samma belopp per timme som timarvode f r timavl nade l rare
med motsvarande kompetens

Ekonomisk ers ttning vertidstill gg

vertidstill gg utbetalas till den som arbetat mer tid n den arbetstid som ing r i
heltidstj nstg ring vertidstill gg utg r med samma belopp per timme som timarvode f r
timavl nade l rare med motsvarande kompetens

F r l rare som omfattas av chefsavtalet utg r ingen ers ttning f r vertid

5.2. Obekväm arbetstid

Undervisning p obekv m tid

Obekv m tid avser tid efter kl och hela l rdagar s ndagar och helgdagar

Ekonomisk ers ttning obekv mtidstill gg

Ekonomisk ers ttning utg r endast f r arbete som beordrats ske p obekv m tid Som order
g ller angivelse i kollektivschemat eller s rskilt beslut av prefekt eller studierektor om att
arbete ska ske p tid som enligt vad som angivits ovan r obekv m tid

Obekv mtidstill ggets storlek ska ing i avtal om timarvode f r l rare och studenter
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6  Sammanställning av arbetstidens fördelning i procent samt 
schablonräknade timmar
I tabellen angivna procentsatser multipliceras med l rarens rsarbetstid ber knad enligt
avsnitt multiplicerad med anst llningens omfattning Fr n anst llningens omfattning ska
f re ber kningen i f rekommande fall ocks dras omfattningen av s rskilda uppdrag Se

Avsnit t Ar betsuppgifter Procent av
r sar betst iden

Timmar vid
t immar r

Utbildning inkl arbetsuppgifter
relaterade till undervisningen
Forskning konstn rligt
utvecklingsarbete eller
pedagogiskt utvecklingsarbete

Enligt
tj nstg ringsplan

Under
f ruts ttning av

nansiering

Enligt
tj nstg ringsplan

Under
f ruts ttning av

nansiering
Egen kompetensutveckling
disponeras av l raren

Avtalad kompetensutveckling
efter beslut av prefekten
Information planering
deltagande i utredningsarbete
Juryarbete antagningsprov
terminsprov diplomprov
stipendieprov

Enligt
tj nstg ringsplan

Enligt
tj nstg ringsplan

vriga uppgifter inom
utbildningen

Enligt
tj nstg ringsplan

Enligt
tj nstg ringsplan

Administrativa uppgifter
Studierektor kursansvarig
mentor prefekt n mnduppdrag
styrelseuppdrag prorektor

Enligt beslut av
prefekt respektive
rektor

Mentor timmar
per hel rsstudent
och r

Enligt beslut av
prefekt respektive
rektor

Mentor timmar
per hel rsstudent
och r

S rskilda uppdrag Enligt
tj nstg ringsplan

Enligt
tj nstg ringsplan

Uppdrag som
 %&#!  , ., ) ( ' (
-%3 -) ' /

Inom av rektor
given ram f rdelat
av personalorga
nisationerna

Inom av rektor
given ram f rdelat
av personalorga
nisationerna

Totalt

7  Giltighetstid och uppsägningstid 
Detta avtal g ller fr n och med tills vidare med samma giltighetstid och
upps gningstid som nu g llande ALFA och ALFA T
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Exempel vid 1700 arbetstimmar per läsår (fr.o.m. det år man fyller 40 år):

Timmar Timmar
Total ar betst id
Av den totala arbetstiden

Utbildning Utbildning best r av
undervisning
kringarbete

Avtalad
kompetensutveckling
Egen kompetensutveckling

Information planering mm

Exempel vid 1732 arbetstimmar per läsår (fr.o.m. det år man fyller 30 år):

Timmar Timmar
Total ar betst id
Av den totala arbetstiden

Utbildning Utbildning best r av
undervisning
kringarbete

Avtalad
kompetensutveckling
Egen kompetensutveckling

Information planering mm

Exempel vid 1756 arbetstimmar per läsår (t.o.m. det år man fyller 29 år):

Timmar Timmar
Total ar betst id
Av den totala arbetstiden

Utbildning Utbildning best r av
undervisning
kringarbete

Avtalad
kompetensutveckling
Egen kompetensutveckling
Information planering mm

I utbildningsarbetstiden kan ven ing resursundervisning se Exempel timmar
bitr dande undervisning ger timmar f r kringarbete Om det nns s rskilda sk l t ex
att undervisningen inte innefattar n got efterarbete eller att det r en ny kurs som kr ver
s rskilda f rberedelser eller att den drivs av ett l rarlag kan s rskild verenskommelse
tr as om att en l gre eller h gre schablon f r ber kning av antalet timmar ska anv ndas

Bilaga 1 till avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och 
doktorander vid KMH
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