
 

Typ av ärende 
Avtal om timersättning 
Datum: 20210329 
Dnr: 21/219 
 
 
 

Avdelning 
Handläggare: Gabriella Civalero 
Titel: Personalchef 
 

1 (2) 

 

    

+46 8 16 18 00 Tel
www.kmh.se

Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm
Royal College of Music
Valhallavägen 105
Box 27711
SE-115 91 Stockholm
Sweden

Avtal om ersättning för timavlönade lärare  

Avtalet omfattar 

• ersättning för timavlönade lärares undervisning  
• obekvämtidstillägg för undervisning och beordrat juryarbete för timavlönade lärare 

Notera att mertid och övertid ersätts i enlighet med Villkorsavtalet, § 11, för lärare med 
månadslön. 

§ 1. Ersättning för timavlönade lärare 

Vid KMH gäller för timavlönade lärare fr.o.m. den 1 januari 2021 ersättning enligt nedan: 

Timavlönad lärare A (adjunktsnivå)  233 kr exkl 12% semesterersättning  
261 kr inkl 12% semesterersättning 

Timavlönad lärare L (lektorsnivå)           269 kr exkl 12% semesterersättning 
   301 kr inkl 12% semesterersättning 

Timavlönad lärare P (professorsnivå)      310 kr exkl 12% semesterersättning 
   348 kr inkl 12% semesterersättning 

Ersättning för 60 minuters arbete. Tid tillkommer för för- och efterarbete (se Avtal om 
arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander). Beslut fattas av 
akademichef. 

§ 2. Obekvämtidstillägg för beordrad undervisning och juryarbete. Obekvämtidstillägg utgår 
för beordrad undervisning och juryarbete under s.k. obekväm tid. Obekväm tid avser tid efter 
kl 19.00 och hela lördagar, söndagar och helgdagar. Tilläggen är per klocktimme 30 kr för 
enkel (vardagar mellan kl 19 och 22) och 55 kr för kvalificerad obekväm tid (hela lördagar, 
söndagar och helgdagar). 

§ 3. Kompetenskategorier för timavlönade lärare  

Timavlönade lärare är indelade i samma tre kompetensnivåer som övriga lärare. Som kriterier 
gäller: 

Adjunktsnivå 
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• Examen från musikhögskola eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet, samt 
pedagogisk utbildning eller erfarenhet samt 

• yrkesverksamhet inom konstnärligt yrke, inklusive musiklärare 
• specialistkompetens på adjunktnivå inom sakområde som KMH har tillfälligt behov 

av 

Lektorsnivå 

• En lärare som haft anställning som lektor vid svensk högskola eller utländsk 
motsvarande anställning  
eller 
examen från musikhögskola eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet, samt 
pedagogisk utbildning, samt 

• minst 5 års pedagogisk erfarenhet samt 
• yrkesverksamhet inom sakområde, konstnärligt yrke, inklusive musiklärare, i minst 5 

år eller vetenskaplig skicklighet som krävs för behörighet till anställning som lektor. 

Professorsnivå 

• En lärare som haft anställning som professor vid svensk högskola, likvärdig utländsk 
anställning eller som har motsvarande kompetens inom ämnesområdet 

§ 4. Ersättning för vissa arbetsuppgifter 

Nedan angiven ersättning gäller för timarvoderade lärare som inte har månadslön: 

Verksamhet Ersättning Ersättning för minst antal 
timmar 

timmar: Deltagande i jury vid antagningsprov eller 
terminsprov 

Deltagande i jury vid undervisningsprov för 
anställning 

Ackompanjemang vid antagnings- och 
anställningsprov 

Kvalificerat ackompanjemang vid antagnings- 
och anställningsprov 

Medverkan av extern musiker i ensemble 

 

 

För timavlönad lärare vid KMH gäller 
ordinarie ersättning. 

 

För övriga gäller timersättning enligt  
§ 1. 
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