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Arbetsord
ningens än

damål.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 1.
Liksom beträffande järnvägsstyrelsen är även denna arbetsordning avsedd

att tjäna förnämligast till en ledning vid fördelning av ärenden och ar
betsuppgifter mellan linjebefälets instanser samt till en anvisning om den
samverkan dem emellan, som i allmänhet skall äga rum. Någon allt för
långt driven formell bundenhet vid densamma bör därför icke förekomma.
Där instruktionsenligt åliggande och tjänsteansvar ej tydligt föreligger bör
före och utöver den vägledande arbetsordningens bestämmelser gå det
praktiska och kloka bedömandet av å vilket tjänsteställe och under vilken
samverkan en arbetsuppgift skall fullgöras.

§ 2.

Distriktschefens allmänna arbetsuppgifter och hans befogenhet i förhål- Distrikts-
lände till styrelsen och underordnade tjänsteställen framgå av de härom i
instruktionen lämnade bestämmelser.

Han har att i den omfattning, han prövar lämpligt, till vederbörlig bered
ning och handläggning fördela ärenden och arbetsuppgifter mellan sina
hjälpkrafter inom distriktskansliet.
^ Distriktschefen är styrelsen närmast ansvarig för att distriktet anvisade
anslag icke överskridas.
Så snart den för distriktet fastställda driftkostnadsstaten kommit distrikts

chefen tillhanda, skall distriktschefen anvisa vederbörande sektionsförestån
dare ett belopp att av denne i och för utanordningar användas till gäldande
av sektionens för året beräknade utgifter.
^Vad angår distriktskassan åligger distriktschefen att övervaka och kon
trollera dess skötsel ävensom att å tider, som av honom bestämmas, verk
ställa inventering av förskottskassa enligt de grunder härför, som av sty
relsen bestämts. Distriktschefen har vidare att bestämma storleken på de
förskottskassor, som böra förekomma vid olika tjänsteställen och därvid
tillse, att dessa hållas så lågt som möjligt.
®Vid varje årsskifte skall distriktschefen verkställa sådan inventering av

distriktskassan, som omförmäles i kungörelsen den 15 december 1905 angå
ende inventering hos redogörare för verk eller inrättning, vars räkenskap
för granskning skall avlämnas till riksräkenskaps verket; skolande instrument
över inventeringen insändas till styrelsen.
^ Distriktschefen åligger att underskriva checkar å de belopp, som enligt
kassörens beställningsnotor erfordras för fullgörande av likvider, samt att
utanordna avlöningsmedel.
^ Distriktschefen tillhör att själv eller genom den han därtill förordnar till
utbetalning godkänna räkningar på distriktskassan för distriktskansliets
vidkommande samt ansvara för utbetalningens behörighet.
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§ 3.

görTnirenlr distHktschefen avgöras efter föredragning av å kansliet anställda ban-
föredragning ingenjör, maskiningenjör, trafikinspektör eller distriktssekreterare följande
mom distrikts- j 7 » / # j

kansliet, (trenden:

^Tillsättande av följande ordinarie och extra ordinarie tjänster: ritare,
tjänstemän inom mästargraderna samt tjänster under 15:de lönegraden
utom kansliskrivare.

^Avsked för tjänsteman, som tillsättes av distriktschefen — dock ej avsked
med rätt till invalid- och sjukpension.
^ Tjänstbyte mellan befattningshavare, som tillsättas av distriktschefen och

tillhöra olika distrikt eller olika sektioner inom samma distrikt.
^Förord ävensom yttrande över distriktet tillhörande befattningshavare,
som sökt ledigförklarad befattning hos styrelsen, vid annat distrikt eller
huvudverkstad eller huvudförråd.

''Framställningar till styrelsen om anslag till nya byggnader och anlägg
ningar, rullande materiel och inventarier samt angående personal- och
driftkostnadsstaterna.

^Uttagning av elever i undervisningskurser.
Rörande föredragning av bestraffningsmålen stadgas i instruktionen.

Ärendens av- § 4.
görande efter

inom'^i^strikts- distriktsehefen avgöras följande ärenden efter den beredning inom
kansliet eller distriktskansHet eller hos sektionsföreståndare, som distriktschefen kan finna

föresfändåre." erforderlig.

och personal- ^ Tillsättande av järnvägsläkare.
ärenden.

Järnvägs-
Beslut härom delgives styrelsens revisionskontor före den 15 näst påföljande månad.

läkare." (Enligt formulär nr 82 a.)

^jtovågs-^ ^ Utverkande av medicinalstyrelsens förordnande för annan än legitimerad
läkare. läkare att vikariera såsom järnvägsläkare.

Justerare. ^Antagande av justerare.
Placering av '^Placering å sektion av tjänsteman, då bestämmelser härom icke medde-tjansteman. Styrelsen.
Studieresa. "'Medgivande åt underlydande tjänsteman till utrikes studieresa, vid vilken

frånvaro från tjänstgöringsorten är avsedd att räcka högst 14 dagar —
eventuell semester oberäknad — ävensom till inrikes dylik resa.
Rörande inrikes dylik resa för teknisk tjänsteman äro vissa grunder av

styrelsen fastställda.
Ersättningar ^ Tilldelande av ersättningar för särskilda uppdrag och gratifikationer intill

^^^tfoner^^^ ett belopp av högst 100 kronor under period av tolv månader för en och
samme tjänsteman.

Beslut härom delgives styrelsens revisionskontor före den 15 näst påföljande månad.
(Enligt formulär nr 82 a.)

Undervis- 'Anordnande av undervisningskurser för personal vid trafik- och maskin-
ningskurser. avdelningarna enligt av styrelsen fastställda grunder.

Sakliga ® Närmare uppgörelse rörande förvärv eller byte av jord sedan beslut i

Jordförvärv, huvudsakeu blivit i vederbörlig ordning fattat, såvida icke dylika ärenden
skola handläggas genom byggnadsbyråns försorg.
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Omedelbart efter erhållen lagfart skola fullständiga åtkomsthandlingar jämte kartor,
samtliga handlingar och kartor i original, samt, så snart ske kan, bestyrkta avskrifter
av köpeskillingsräkningar och gravationshevis insändas till styrelsen.

'Frågor om ersättning till enskilda markägare för skada och olägenhet, Ersättning tm
markägare.

som vållats genom utförande av nya byggnader och anläggningar i de fall,
där dylik ersättning icke fastställts i den ordning gällande expropriations-
förordning stadgar, samt ersättningen icke överstiger 5 000 kronor.

Dylika frågor skola i regel avgöras med stöd av genom ojävig person verkställd vär
dering.

Sedan ersättning av ifrågavarande slag beslutats och ersättningen utanordnats, skall
bestyrkt avskrift av ersättningsräkningen ävensom handlingar utvisande de förhållan
den, för vilka det utbetalta beloppet utgör gottgörelse, insändas till styrelsen.

Ärenden rörande restaurangväsendet vid statens järnvägar i den utsträck- Restaurang-
ning, som i särtryck nr 115 närmare stadgas, ävensom anordnande å tåg
utan restaurangvagn av servering av kaffe m. m., dock, därest dylik anord
ning kan anses beröra jämväl annat distrikt, först efter förhandling med
distriktschefen vid detta distrikt.

§ 5.

Au distriktschefen avgöras följande ärenden efter beredning av sektions-
föreståndare samt efter ytterligare beredning inom kansliet, där distrikts- beredning av
chefen så anser erforderligt. sttnto?"Mh

event. bered-

Anm. Föredragning inför distriktschefen eller förhandling mellan sek-
tionsföreståndare och distriktschefen skall i största möjliga utsträckning kansliet,
ske muntligt antingen telefonledes eller på distriktschefens inspektionsresor
eller efter av distriktschefen lämnat medgivande vid personligt besök hos
denne. Därvid bör, där skrivelse i ärendet är erforderlig, förslag till sådan
vara uppsatt, vare sig ärendet förutsätter expedition till styrelsen eller till
annan myndighet eller till privat person eller firma.

^Ärenden angående tjänstgöringstraktamenten i den mån de avse antingen h' ^fsonai
utverkande av Styrelsens beslut rörande dylikt traktamente för tid utöver sex ärenden.
månader från tjänstgöringens början eller också tillämpning av stadgandet i
tredje stycket i tilläggsbestämmelse 2 under A. R. § 27:3 i särtryck nr 156.
Tillägg nr 6. Utkom från trycket 6 nov. 1933.

^TFororananae av unoerKassor.

^Jämkningar under löpande hyresår i fastställda hyresbelopp för tjänste
bostäder ävensom bestämmandet av hyresbelopp för under året nytillkomna
lägenheter och ersättning för centralvärme.
^Frågor angående utförande av nya byggnader och anläggningar ävensom SakUga
angående upphandling av inventarier i de fall, då den beräknade total- NyrbTÄ^nåder
kostnaden för statens järnvägar icke överstiger, beträffande byggnader och aniägg-
anläggningar 10 000 kronor och beträffande inventarier 2 500 kronor, samt *
under förutsättning, att kostnaden kan bestridas av härför anvisat anslag.

Meddelas styrelsen på sätt nedan under ^ stadgas.
Beträffande nya byggnader och anläggningar samt förändringar av befintliga byggna

der ocb anläggningar skall varje sektionsföreståndare åvägabringa nödig utredning och
motivering rörande de förslag därutinnan, som av honom framställas.

' Frågor angående mindre förändringar av enskilda järnvägars spåranord- Spåranord^
ningar å statens järnvägars stationer. nmgar^



64

Beslut i dylikt ärende delgives styrelsen omedelbart med samtidigt överlämnande av
kopior av de ritningar, som äro avsedda att följas vid arbetets utförande.

avTtatfons- Ffågor OHi dispositionen av större, statens järnvägar tillhöriga områden.
områden.

Vägkors
ningar m. m.

Transport
banor.

Upphand
lingar.

' Anordnande av vägar och vägkorsningar; ifråga om korsningar i banans
plan med allmänna vägar eller gator dock endast under förutsättning, att
den nya korsningen är avsedd att ersätta redan befintlig korsning i banans
plan.

korsningen är avsedd att ersätta redan befintlig korsning, som icke är
allmän väg eller gata, bar styrelsen bestämt vissa villkor för korsningens medgivande.

Beslut i ärende, som avser korsning med statens järnvägar i skilda plan, delgives
styrelsen omedelbart med samtidigt överlämnande av kopior av tillhörande ritningar.
^Tillstånd att inom statens järnvägars område anlägga transportbanor
med undantag av linbanor över statsbanans spår samt andra transport
banor, som korsa statsbanans spår i plan.

Meddelas styrelsen på sätt under ^ stadgas.
^Större upphandlingar, som skola verkställas å distrikten.

Sidospår. ■^ Medgivande för enskiWa att till station eller lastplats ansluta sidospår
ävensom bestämmande av villkoren for trafikerandet av dylika spår.
Om anslutningen är förenad med någon större utgift för statens järnvägar, skall frågan

underställas styrelsens prövning.
Beslutet delgives styrelsen genom insändande av avskrift av uppgörelsen jämte kopior

av tillhörande ritningar.

piatser!^^* Utsträckning och inskränkning, såvida icke gällande avtal lägger binder
i vägen, ifråga om håll- och lastplatsers användning i godstrafik.

bärest lastplats icke hålles öppen året om, skall anmälan om nedläggande och åter-
upptagande av trafiken göras i trafikinspektörens tjänsterapport.
Då lastplats nedlägges, har baningenjören att gå i författning om, att växlarna bort-

tagas eller på betryggande sätt låsas ävensom att fasta signalinrättningen sättes ur bruk
pa sätt i säkerhetsordningen föreskrives. Platsens trafikantér skola därvid i förväg på
lämpligt sätt underrättas.

^ärenS Yttranden och förslag i tidtabellsärenden.
Plattforms- 13

spärr och platt
formsbiljetter.

Godsinläm-
ningsställe.

Inrättande av plattformsspärr och plattformsbiljetter.

Inrättande av godsinlämningsställe.

§ 6.

t^nsteifTnoin disMktskansIiet ombesörjes den löpande expeditionstjänsten såsom
distrikts- Uppsättning av skrivelser, diarieföring, arkivering och vård av handlingar,
kansliet, gom skola å distriktskansliet förvaras, vilket allt hör ske centralt, förande

av erforderliga journaler och liggare samt bokföring av inkomster och ut
gifter för kansliets vidkommande.

§ 7.

Distriktschefs Å distriktskansliema tjänstgörande ban- och maskiningenjörer samt tra-
med^^ipare. fikinspektörer äro såsom särskilt sakkunniga vederbörande distriktschefs

medhjälpare samt en var inom sitt fack distriktschefens kontrollerande
organ. I sådan egenskap hava de, var och en inom sitt fackområde,
^att genom inspektion eller annorledes på sätt distriktschefen närmare
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bestämmer vara distriktschefen behjälplig i tillsynen över att tjänsten behö-
rigen utföres;
^att medverka till enhetlighet och planmässighet i tjänsten inom de olika
sektionerna;
®att med ledning av förefintligt rapportmaterial med uppmärksamhet

aktgiva på att utgifterna begränsas till vad som av omständigheterna ound
gängligen påkallas;
'^att månatligen granska från vederbörande sektioner inkommande räken
skapshandlingar, vilka därefter skola till vederbörande återställas;
®att i ovan angivna delar samt i övrigt i tjänsten hålla distriktschefen väl
underrättad om i tjänsten gjorda iakttagelser och att omedelbart för honom
anmäla sådana förhållanden, som påkalla rättelse.
Det tillkommer dem vidare — utöver den föredragningsskyldighet § 2

anger —

® att utreda de ärenden, som distriktschefen kan överlämna till dem för
beredning, samt
^att avgöra de ärenden eller grupper av ärenden, som distriktschefen kan
hänskjuta till deras avgörande.

§ 8.

Förutom vad i instruktionen stadgas rörande distriictssekreterarens be- Distrikts-
fogenhet att inför domstolar och myndigheter representera distriktet, om raren.
föredragning och medverkan i bestraffningsfrågor samt om handläggning
av frågor av administrativ och rättslig natur tillkommer honom särskilt i
sistnämnda avseende, därest ej distriktschefen annorlunda bestämmer,
^att avgöra frågor om sjukvård samt handlägga övriga avlöningsfrågor;
^att i erforderliga fall verkställå förhör i disciplinära mål rörande distrik

tets och inom distriktet belägen huvudverkstads och huvudförråds personal;

Förtursrätt i fråga om handläggning tillkommer disciplinärt ärende av allvarlig art
eller där statsmyndighet eller statstjänsteman utom verket enligt anmälan påkallat
undersökning och åtgärder.

® att ombesörja de bevakningar och förnyelser samt åtgärder i övrigt av
rättslig art, som för iakttagande av statens järnvägars rätt må vara er
forderliga;

Utslag eller beslut i ärende, som här avses, skall med tillhörande handlingar i god
tid insändas till styrelsen, så att styrelsen må bliva i tillfälle att, där skäl därtill skulle
vara för handen, fullfölja talan mot utslaget eller beslutet eller ock att, därest vad
anmälts, meddela vederparten underrättelse om eventuellt återkallande av detsamma.
Då fullföljd av talan mot dylikt utslag, dom eller beslut anses böra äga rum, bör för

slag till vade- eller besvärsinlaga tillika översändas.
I yttrande över hos Kungl. Maj:t anförda besvär i bestraffningsmål, däri underlydande

befattningshavare dömts till böter, motsvarande viss tids lön eller avlöning, meddelas
uppgift om bötesbeloppet.

"^att föra kalendarisk förteckning å inställelse- och fataliedagar;
®att avgöra frågor om skadeersättning enligt lagbestämmelser angående

ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete;
Beslut härom delgives styrelsens revisionskontor före den 15 näst påföljande månad.

(Enligt formulär nr 82 a.)
^ att avgöra ärenden angående ersättning enligt lagen angående ansvarig
het för skada i följd av järnvägs drift den 12 mars 1886 i de fall, då icke
är fråga om skada å person samt ersättningsbeloppet ej överstiger 3 000
kronor;
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Beslut härom delgivas styrelsens revisionskontor före den 15 näst påföljande månad.
(Enligt formulär nr 82 a.)

^ att under januari månad till revisionskontoret översända underskriven
förteckning över alla under nästföregående år verkställda inlevereringar
av medel, som genom distriktssekreterarens åtgärder tillgodoförts statens
järnvägar; och skola därvid bifogas dels bestyrkt utdrag av respektive
diarier, dels ock transumt av utslag eller andra handlingar, på grund varav
de inlevererade medlen influtit; skolande i förteckningen angivas dagen för
inreverseringen; ̂
®att bos polismyndighet göra anmälan om brott;
I brådskande fall må dock sådan anmälan göras direkt av vederbörande befäl, men

skall, om så sker, distriktssekreteraren snarast möjligt lämnas underrättelse härom.

^att bos vederbörande myndigbeter angiva brott till åtal.

§ 9.

Telegrafingenjören och signalingenjören åligga

Telegraf
ingenjören
och signal-
Ingenjören.

^att på bemyndigande av distriktscbef eller verkstadsföreståndare träffa
avtal om entreprenadarbeten och leveranser, dock att vid uppgörelser under
band arbetet eller upphandlingen ej må i värde överstiga 3 000 kronor;
^att under ansvar för utbetalningens behörighet till utbetalning godkänna
räkningar i fråga om sådana arbeten, som omförmälas i punkt 9, och räk
ningar å effekter, som upphandlats genom hans försorg, samt överlämna
nämnda räkningar till vederbörligt tjänsteställe för annotering och likvi
dering;
^att godkänna materialrekvisitioner för sådana arbeten, som omförmälas

i punkt 9;
^att för arbeten, som omförmälas i punkt 9, då dessa äro av brådskande
natur och expediering från buvudförråd icke utan för långt dröjsmål kan
äga rum, till ett värde ej överstigande 300 kronor upphandla behövliga
förrådseffekter av slag, som i regel tillbandabållas från buvudförrådet;
®att beträffande distriktet och inom detsamma belägen huvudverkstad
och buvudförråd verkställa beredning av ärenden, telegrafingenjören rö
rande telegraf-, telefon- och sådana elektriska anläggningar, som icke äro
att hänföra till signalingenjörens verksamhetsområde eller tillhöra den
elektriska driften, och signalingenjören rörande signal- och säkerbetsanlägg-
ningar, häri inbegripet även fällbomsanläggningar, ringverk, signalkontroll-
anläggningar, tågankomsttelefoner m. m., allt i den mån dessa ärenden
icke handläggas å sektion;
® att öva tillsyn över i föregående moment nämnda anläggningar samt vaka
över att de hållas i tjänstbart skick och för sådant ändamål lämna sektions
föreståndare, verkstadsföreståndare, förrådsintendent och reparatörsperso
nal erforderliga anvisningar och råd rörande underbållsarbetens och nyan
läggningars utförande samt att omedelbart delgiva vederbörande ban- eller
maskiningenjör föreskrifter av allmän art, som lämnats direkt till repara
törspersonal;
^att, då anledning därtill gives, taga initiativ till förbättringar å anlägg
ningarna;
®att utöva teknisk kontroll vid utförande, förändring och underhåll av
sådana anläggningar som i moment 5 säges samt att jämväl ägna uppmärk-
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samhet däråt, att ekonomiska synpunkter därvid bliva vederbörligen be
aktade;
®att i särskilda fall på bemyndigande av distriktscbef eller efter överens
kommelse med bansektionsföreståndare ombesörja utförandet av dylika
arbeten;
^"att tillbandagå vid å distriktet skeende upphandlingar och besiktningar
av effekter för sådana anläggningar, som omförmälas i moment 5;
^^att med anteckningen: »Upphandlingens behörighet bestyrkes» samt sin
namnunderskrift förse räkning å av honom upphandlad effekt, som skall
betalas genom vederbörande förrådsintendent;
^^att efter av honom träffad, på skriftliga anbud grundad uppgörelse an
gående leverans eller entreprenadarbete låta förse räkningen med påstämp-
ling: »Efter infordrande av skriftliga anbud»;
^'att tillse, att reparatörspersonalen på lämpligt sätt utbildas för sitt yrke
och ansvara för att densamma vederbörligen examineras i fackinstruktioner
och dylikt samt att härom hålla haningenjören underrättad.
Därutöver åligger det telegrafingenjören
att i fråga om sådana arbeten, som icke utföras genom entreprenör, utöva

den kontroll, som omförmäles i Kungl. Maj:ts förordning den 5 december
1919 angående behörighet att utföra elektriska anläggningar för belysning
eller arbetsöverföring m. m.

§ 10.

Distriktskamreraren skall närmast handhava uppsikten över distriktets
bokföring, övervaka att densamma sker efter gällande föreskrifter och en
hetliga principer, giva råd och lämna anvisningar till resp. bokföringsstäl
len, allt inom ramen av givna bestämmelser, samt handhava all sådan bok
föring, som icke tillkommer annat bokföringsställe, ävensom upprätta och
sammanföra bokföringsuppgifter och andra redovisningshandlingar till be
stämda enheter, granska avlöningsredovisningama, utskriva och kontrasig-
nera checkar.

§ 11.

Distriktskassören åligger att utskriva postgiroinbetalningskort samt att Distrik^kas-
översända desamma jämte originalräkning till den betalningsskyldige;

att övervaka att likvid för utställda räkningar och hyror m. m. inflyta
samt däröver upprätta redovisning; ävensom

att verkställa utbetalningar genom postgiro eller medelst check.
Distriktskassören skall föra kassabok ävensom förteckning över uthyrda

lägenheter och platser samt medgivna rättigheter.

§ 12.

Förutom de allmänna arbetsuppgifter, vilka enligt instruktionen och §§ 3
och 4 i denna arbetsordning åligga sektionsföreståndama, tillkommer en var
sektionsföreståndare för sin sektion att Tjänst-
vordna, leda och övervaka tjänstgöringen inom sektionen; garingens

'  u ä-F ^ Övervakande.

Allmånna

^uppgöra förslag till personalstat; ^^^årenlen^^'
Personalstat.
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Aspiranter
m. fl.

Placering.

Turlistor.

överliggnings-
rum.

Beklädnad.

^antaga och entlediga aspirantpersonal samt tillfällig personal;

^beträffande banavdelningen bestämma placering av banvakter samt be
träffande maskin- ocb trafikavdelningarna bestämma placering av tjänste
män av grad under förste stationsskrivare utom lokomotiv-, vagngårds-,
verkstads- ocb vagnmästare samt stationsmästare, allt i de fall då bestäm
melse därutinnan icke meddelats av styrelsen eller distriktscbefen;
^fastställa turlistor;

'i mån av bebov förhyra överliggningsrum;

ombesörja anskaffning av beklädnad åt personal, som är berättigad att
erhålla avdrag å kostnaden för uniform;

utrymme åt ^ b^stämma Omfattningen av bostadsinnebavares skyldighet att i bostaden
vikarie. Upplåta nödigt Utrymme åt vikarie eller ny tjänstinnebavare;

Examination.

Sjukavlöning.

Kvarhållande
i löneklass.

Under
sökningar i
disciplinmål.

® ansvara för att personalen vederbörligen examineras i instruktioner,, regle
menten ocb dylikt samt att anteckningar bäröver föras;

besluta om sjukavlöning åt därtill berättigad icke ordinarie personal intill
tolv månader i följd, räknat från sjukdomens början (s. k. försökstjänst
göring under kortare tid må ej räknas såsom avbrott) ;*

Framställningar från distrikten ifråga om utbetalning av sjukavlöning till icke ordi
narie personal skola avgivas å formulär nr 45 b.

besluta om tjänstemans kvarhållande i löneklass för de fall, då åtgärden
är betingad av att tjänstemannen icke uppfyller avlöningsreglementets före
skrift om visst antal dagar i tjänstgöring;

Kvarhållande i löneklass på grund av mindre väl vitsordad tjänstgöring beslutes av
styrelsen efter förslag av distriktschefen.

^'verkställa eller deltaga uti undersökningar i disciplinära ocb andra mål;

Bestraffningar. utöva den enligt instruktionen sektionsföreståndare tillkommande be
straffningsrätt, dock först efter börande i varje förekommande fall av veder
börande förordsfullmäktige för den grupp eller de grupper av personal,
till vilka felande tjänsteman eller tjänstemän böra, såvida ej i de vanliga
fallen av försovning eller för sen inställelse ingen tvekan förefinnes om till-
lämpning av de för alla distrikten gemensamt antagna grunder för bestraff
ning av dessa småförseelser första gången eller vid upprepad försummelse.

Därest sektionsföreståndaren ocb förordsfullmäktigen äro av olika me
ningar, skall bestraffningsärendet bänskjutas till bandläggning enligt § 87,
mom. 3, i instruktionen;

avgiva yttrande över ansökningar till ledigförklarade befattningar även
som eljest vid tillsättande av befattningar inom sektionen;
^^ägna synnerlig uppmärksamhet åt ekonomien samt tillse, att största möj
liga sparsambet iakttages, i vilket avseende, där ej genom egna åtgöranden
vederbörliga anordningar kunna vidtagas, förslag böra avgivas till distrikts
cbefen rörande anordningar, som antagas kunna medföra ökade inkomster
eller minskade utgifter;

ej minst ur ekonomisk synpunkt bos underlydande befäl ocb genom detta^
bos personalen i allmänhet inskärpa nödvändigbeten att åstadkomma sådan
uppfattning av samhörigheten mellan de olika avdelningarna, att samtliga

* Anm, Bestämmelsen avser givetvis icke sådana fall, då enligt gällande avlönings
bestämmelser ärendet skall prövas av styrelsen.

Förord.

Sektionens
ekonomi.

Gemensamt
samarbete.
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tjänstemän inom distriktet skola känna sig solidariska och såsom medlem
mar av en kår med gemensamma intressen och gemensamt mål för sitt arbete
samt med gemensam skyldighet att vara till nytta, när och varhelst det be-
höves, oberoende av vilken avdelning de må tillhöra; sakUga
uppgöra förslag till kostnadsstat för sektionen; KoSnadsSat

fastställa, efter samråd med distriktets bränslekontrollant, bränslestat för Bränslestat.
lokaler och för bostäder, som uppvärmas genom verkets försorg;
^^för brådskande arbeten, då expediering från huvudförrådet icke utan av- efJektS"
sevärt dröjsmål kan äga rum, till ett värde ej överstigande 300 kronor upp
handla behövliga förrådseffekter av slag, som i regel tillhandahållas från
huvudförrådet;
ombesörja försäljning av sådana kasserade effekter samt avfall, som icke effekter m^m.

äro av den natur att de skola inlämnas till förrådet — järn- samt annat
metallskrot ej inbegripet, liksom ej heller kolaska, med mindre densamma
förklarats icke erforderlig för banavdelningens behov; Maieriairekvi-
godkänna materialrekvisitioner; sitioner m. m.

^Mnom ramen av anvisat anslag godkänna rekvisitioner å inventarier till
ett värde i varje särskilt fall av högst 500 kronor;

utöva den närmaste tillsynen över vården av materialier samt underhåll, Materiaiier
i den mån underhållskostnaden bestrides av resp. avdelning av byggnader
och anläggningar, varvid särskilt noga bör beaktas allt, som berör säkerhets-
tjänsten; Ji. il ^ A
"då fråga är om tjänstelokaler besluta om uppsättning av nksteléionappa-
rater samt telefoner i förbindelse med statsbanans egna telefonnät ävensom
inrätta för samma behov lokala telefonanordningar;

Fråga om av statens järnvägar bekostad bostadstelefon, som står i förbindelse med
rikstelefon, skall alltid underställas distriktschefen.
Då trafiksäkerheten är beroende av dylik lokal telefonanordning, skall instruktion

för densammas användning utfärdas i enlighet med av styrelsen fastställda grunder.

^^att med anteckningen: »Upphandlingens behörighet bestyrkes» samt
namnunderskrift förse räkning å av honom upphandlad effekt;

i de fall, då detta icke tillkommer stationsföreståndare, uppgöra och till
utbetalning godkänna avlöningshandlingar; handlingar.

^^kronologiskt annotera inkomst- och utgiftsallegat; Bokformg.
tillse, att de tjänstemän, som handhava räkenskaps- och kassagöromål,^KontroU^^^^^

med ordning och reda fullgöra sina åligganden i detta hänseende;
snarast möjligt efter varje månads utgång till distriktschefen för gransk-

ning insända avskrifter av månadens inkomst- och utgiftsallegater;
tid efter annan, i den mån så för järnvägsdriftens behöriga skötande anses Sammanträden,

erforderligt, anordna sammanträden med föreståndarna för de mindre enheter,
varav sektionen är sammansatt. ^ ^— —
Åndripgslapp nr 5 § 13.

Föreståndare för bansektion har särskilt
^ att ombesörja underhållet av bana, byggnader och anläggningar — även Förståndare
elektriska driftsanläggningar — i den mån detta icke åligger annan sektions- sTktioT
föreståndare;

^att ombesörja utförandet av beslutade byggnadsarbeten;
"att efter hand som behov påvisas utarbeta och avgiva förslag till nya
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byggnader och anläggningar samt till förändringar av befintliga byggnader
och anläggningar;
^ att vid lantmäteri- och andra mätningsförrättningar, som angå sektionen,
själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järn
vägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats, hand
lingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid
om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Kallelse till dylik förrättning skall omedelbart delgivas distriktschefen.

^att medgiva framdragandet inom statens järnvägars område av vatten-,
avlopps- och gasledningar ävensom andra därmed jämförliga ledningar;

Baningenjören äger att medgiva tillkoppling till statens järnvägars vatten- och avlopps
ledningar. Där fråga är om anslutning till en maskinavdelningens vattenledning, skall
avtalet därom upprättas av baningenjören efter samråd med maskiningenjören. Inflytande
avgifter för vatten gottskrivas maskinavdelningen, medan övriga avgifter tillfalla ban-
avdelningen.

Lämnat tillstånd meddelas distriktschefen genom kompletteringsritningars insändande.

® att i samråd med vederbörande främmande järnvägar och med tillämp
ning av gällande trafikeringsavtal fastställa de avgifter, som skola debiteras
för underhåll av statens järnvägar tillhöriga föreningsstationer (uppgift in
sändes till styrelsens drifttjänstbyrå och revisionskontor samt distrikts
chefen) ;
^att — i den utsträckning, styrelsen jämlikt nådiga kungörelsen den 6

juli 1906 äger befogenhet därtill — lämna tillstånd att över eller genom
statens järnvägars område framdraga enskilda telefonledningar;
^att avsluta kontrakt om utarrendering av grässkörd samt områden av
sedda för jordbruk;
^att med^va tillfälliga upplag inom banområdet, med undantag beträf
fande station och med trafiktjänsteman bemannad trafikplats;
^^att medgiva tillfälliga överkörsvägar å linjen;
^^att fördela inom sektionen belägna bostadslägenheter;
Anmälan om ledigblivande bostadslägenhet skall i de fall, lägenheten icke är erfor

derlig för den avdelning, som förfogar över densamma, i god tid göras till baningenjören,
varefter sektionsföreståndarna i samråd, i första rummet med hänsyn till tjänstens krav,
besluta vem som skall tilldelas densamma. Kunna sektionsföreståndarna icke bliva ense,
skall frågan hänskjutas till distriktschefens avgörande. Därest ingen önskar övertaga
hyresledig lägenhet, skola sektionsföreståndarna efter samråd ̂ «M#^str^schefen ingiva
förslag å den tjänsteman, som tvångsvis skall tilldelas densammåT^yJii^

besluta om tillstånd att i statens järnvägars bostadslägenhet insätta
telefonväxel i de fall, då vederbörligt tillstånd till erforderliga ledningars
framdragande erhållits;
^^att besluta om tillstånd för innehavare av bostadslägenhet i statens järn
vägars hus att på egen bekostnad anordna elektrisk belysning i lägenheten
i de fall, då vederbörligt tillstånd till erforderliga ledningars framdragande
erhållits;

att efter samråd med trafikinspektören och telegrafingenjören besluta om
tillstånd att å järnvägsstations expedition införa enskild telegraf- och telefon
ledning samt därstädes insätta och begagna nödiga apparater för ömsesidiga
meddelanden mellan ledningens ägare och järnvägsförvaltningen;

att träffa erforderliga avtal för entreprenadarbeten och leveranser i de fall,
då arbetsbesked föreligger, och i övriga fall, då dessa i värde icke överstiga
10 000 kronor och det icke är fråga om arbeten eller upphandlingar, rörande
vilka styrelsen eller distriktschefen förbehållit sig beslutanderätt, och då
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icke är fråga om leveranser av sådana effekter, som tillhandahållas från
huvudförrådet;
^^att efter av honom eller av honom överordnad myndighet för sektionens
räkning träffad uppgörelse angående leverans, entreprenadsarbete eller för
säljning, grundad på skriftliga anbud, låta förse räkningen eller reversalet
med påstämpling: »Efter infordrande av skriftliga anbud»;
^^att i erforderlig utsträckning företaga inspektionsresor inom sektionen
och därvid i behövlig omfattning verkställa inspektioner till fots.

§ 14.

Elektroingenjör lyder under föreståndare för bansektion och åligger särskilt
^att öva tillsyn över kraftöverföringsanläggningama, övervaka och ansvara
för deras rätta handhavande, tillse att anbefallda skyddsåtgärder vidtagas
och givna order åtlydas till förekommande av olycksfall genom elektrisk
ström och skador å anläggningarna, övervaka ledningspersonalens tjänst
göring samt examinera denna personal i instruktioner m. m.;
^ att bereda och förelägga sektionsföreståndaren ärenden rörande underhåll,
om- och nybyggnader av samt förbättringar å kraftöverföringsanläggnin
garna, öva teknisk kontroll å arbeten, som avse dessa anläggningar, samt,
efter uppdrag av sektionsföreståndaren, ombesörja utförandet av sådana
arbeten;
^att öva sådan kontroll, som omförmäles i Kungl. Maj:ts förordning av
den 5 december 1919 angående behörighet att utföra elektriska anläggningar
för belysning eller arbetsöverföring m. m.

§ 15.

Föreståndare för maskinsektion har särskilt

^att övervaka och tillgodose behovet av dragkraft och dennas lämpligaste
utnyttjande samt övervaka lokomotivparkens vård och underhåll enligt härför ^sektion,
gällande bestämmelser;
^att genom inspektionsresor och annorledes övertyga sig om, att den rul
lande materielen befinner sig i fullt tillfredsställande skick och av persona
len handhavés föreskriftsenligt och med bästa omtanke ävensom övervaka
säkerheten, ekonomien och den goda ordningen inom sektionen;
^att tillse, att de order och signaler, som lokomotivpersonaleri erhålla, äro
fullt tydliga och reglementsenliga;
^att övervaka, att tydlig och rättidig siktbarhet förefinnes hos de fasta
signalinrättningarna samt att vid ifrågasatt flyttning av signalinrättning
höra lokomotivpersonalen angående lämpligheten av föreslagen ny upp
ställningsplats;

att tillse, att vid de tillfällen, då för framförande av visst tåg lokomotiv
av annan typ än den, som angives i tjänstgöringstidtabellen, måste använ
das, meddelande härom i god tid lämnas av vederbörande lokomotivbefäl
till trafikbefälet å tågets utgångsstation;
® att förestå och sköta till sektionen hörande driftverkstad med i tillämpliga
delar samma befogenhet, som tillkommer honom i fråga om sektionen i
övrigt;
^att övervaka och ombesörja föreskrivna besiktningar, revisioner och prov
ningar av hans sektion tillhöriga ångfinkor, stationära ångpannor, hissar
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m. m. och att, i den mån dylika arbeten begäras av annan avdelning, till-
handagå härmed;
"att ombesörja reglering av ersättningar för skador å vagnar och presen
ningar i inländsk trafik (str. 124);

,  ®att vid kolemottagning övervaka kolens skyndsamma lossning å kolsta
tionerna och att övervaka, att kolen förbrukas i lämplig tidsföljd.

§ 16.

föreståndare för trafiksektion har att med omsorg aktgiva å de på trafi-
sektion. ken inverkande förhållandena inom sektionen samt söka förskaffa sig

kännedom om den trafikerande allmänhetens behov och önskningar.
Dylik kännedom synes lämpligen kunna erhållas genom anordnande tid efter annan

av sammanträden med av trafikförhållandena särskilt intresserade, såsom represen
tanter för de olika orternas handel och industri, kommunalförvaltningens organ m. fl.
intressenter.

Han har särskilt att avgöra följande ärenden:
^bestämmande i de fall, där styrelsen eller distriktschefen icke meddelat

föreskrift därom, vilka expeditioner å distriktets stationer som böra före
stås av särskilda därtill förordnade tjänstemän;

Ändring av tjänstegrad för dylik förordnad tjänsteman bestämmes av distriktschefen.
Uppgift å de expeditioner, som förestås av särskilda av styrelsen, distriktschef eller

trafikinspektör förordnade tjänstemän, skall av trafikinspektör meddelas kontrollkontoret
samt biljett- och blankettkontoret.

" förordnande för tjänsteman att vid ledande av tågens gång biträda trafik
inspektör;
"bestämmande av ersättning åt postbiträden;
^insättande av telegrafapparater i förut befintlig stations- eller sektions-
telegrafledning samt ändring av dylik ledning, då detta icke innebär änd
ring i fastställt telegraf system, allt efter samråd med telegrafingenjören;

Meddelas styrelsen genom särskild rapport.
^utsträckning och inskränkning, såvida icke gällande avtal lägger hinder

i vägen, i fråga om håll- och lastplatsers användning i persontrafik;
^inrättande och indragning av partibiljetter samt av personbiljetter för
resor från hållplatser; ~
"^bestämmande av den särskilda avgift, som vid statens järnvägar tillhörig
föreningsstation kontraktsenligt skall erläggas av enskild järnväg för till
fälligt expedierande av tåg mellan kl. 23 och 5;

Avgiften bör lämpas efter de särskilda förhållandena vid varje station, men i intet
fall understiga 5 kr. för gång,

"avgift för växhng av vagn för trafikants räkning till viss plats inom
statens järnvägars område, t. ex. intill magasin, upplag eller dylikt, om
denna växling förorsakar statens järnvägar så stora merkostnader, att sär
skild avgift anses böra debiteras;

Beslut härom delgives drifttjänstbyrån och kontrollkontoret.
"uthyrning till enskilda av mindre områden vid station eller av trafik
tjänsteman bemannad trafikplats utom i särskilt undantagna fall;

Samråd med baningenjören skall äga rum, då byggnad avses att uppföras på om
rådet och då uthyrningen avser område, som icke ingår i indelad tomtmark. Uthyrningen
får ej ske på längre tid än ett år i sänder.

Tomthyran skall utgå med minst 20 öre per kvm och år, ägande dock trafikinspektören
härifrån medgiva undantag efter prövning i varje särskilt fall.
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'frkfrågor om återbetalning av plats-, magasins-, vagns- och presennings
pengar, avgifter för vagnuttagning samt för tillvaratagna effekter;
^^bestämmande av tiden för godsexpeditions och godsmagasins öppethål
lande;
^^utkörning genom entreprenör av gods till mottagare, varvid i viktigare
fall ärendet dock bör underställas distriktschefen;

varuförsäljning å stationemas plattformer, i väntsalar och å övriga sta
tionsområden, då bestämmelse därutinnan icke meddelats av styrelsen eller
distriktschefen;

ärende angående justering av vågar och vikter, justering av justerings
vagnar och lösa justeringsvikter.

Trafiksektionsföreståndare har vidare

^^att anställa och placera tågstäderska (i erforderliga fall efter samråd med
föreståndare för angränsande trafiksektion);
^®att träffa avtal för anskaffande av erforderligt antal bärare att biträda
allmänheten å förenings- och grenstationer samt fastställande av bäraretaxa;
^^att kontrollera, att för trafiksäkerheten givna föreskrifter noggrant iakt
tagas, att befintliga signal- och säkerhetsanläggningar handhavas på behö
rigt sätt samt att de fasta signalinrättningarna äro lämpligt placerade, så
att med dem givna signaler kunna tydligt och i god tid urskiljas;
^®att bestämma tågvägar för tåg;

att, i vad angår sektionen, uppgöra förslag till tidtabeller ävensom normal
plan för tågsätten;
^®att, där så anses lämpligt, bevilja fraktkredit åt trafikanter;
Angående allmänna grunder för avgörandet av fraktkreditärenden, se särtryck 223 a,

artikel 97. .
över alla rörande fraktförskott meddelade beslut, vilka skola delgivas kontrollkontoret,

^/sk^ll förteckning föras å trafikinspektörsexpeditionen.
^^att anordna extra godståg samt extra persontåg efter beställning enligt
taxans särskilda bestämmelser eller då för särskilda tillfällen ökad person
trafik är att emotse ävensom hjälptåg;
^^att inom sektionen handhava fördelningen av godsvagnar och lasttillhehör;

' °®att övervaka tågens rättidiga expediering och omedelbart vidtaga åtgär
der för avlägsnandet av orsakerna till tågförseningar;

att utfärda erforderliga detaljhestämmelser för trafik- och telegraftjänstens
handhavande;
"^att öva tillsyn över restaurangrörelsens handhavande å stationer och ång-
färjor;
^®att i erforderlig utsträckning företaga inspektionsresor inom sektionen.

/  § 17.
I följande ärenden har enligt grunderna i instruktionen trafikinspektören Förslag av

att direkt till styrelsen och samtidigt till distriktschefen inkomma med för- t*ör direK^tm
slag och yttrande: styreisen.

förslag till normalplan och ändringar däri;
förslag till godstransportplaner och ändringar däri;
Förslag till godstransportplaner insändas i 1 ex. till distriktschefen och vidaresändas

av honom till styrelsen.

särskilda planer för helgtrafik;
vagnärenden;

*) Anm. Därest hos trafikinspektör göres framställning om återbekommande av magasins
pengar, erlagda vid stationer såväl inom som utom sektionen, har han att avgöra ärendet jäm
väl i den del, som berör främmande sektion.
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förvaltningsbidrag för främmande järnvägar för användning av statens
järnvägar tillhöriga föreningsstationer.

§ 18.

?ai?^sekti^f- handläggning av ärende, som jämväl berör annan sektionsförestån-
föreståndare, dares verksamhetsområde, skall vederbörande sektionsföreståndare samråda

med denne. Kan överensstämmelse ej vinnas, skall sektionsföreståndare,
om han själv äger i ärendet besluta, hänskjuta detsamma till distriktsche
fens avgörande och eljest anmäla förhållandet för distriktschefen.

§ 19.

ärenden Ärenden angående järnvägarnas användande för militära ändamål varearen en. samt ärenden rörande militära förråd vid järnvägarna

handläggas på sätt särskilt stadgats eller bliver stadgat utan hinder av be
stämmelserna i denna arbetsordning.

§ 20.
Tjänsttedighet. ^ Distriktschef ägc^^ tjänsteman vid distriktet tjänstledighet för
^sjukdom!"* enskilda angelägenheter under högst tre månader av ett och samma kalen-

dérar, tjänstredighet för särskilt uppdrag eller fÖr svag hälsas vårdande un
der högst sex månader, vare sig i oavbruten följd eller sammanlagt under
ett kalenderår. Erfordras längre ledighet, sökes sådan hos styrelsen.
^ Sektionsföreståndare äger åt underlydande personal bevilja tjänstledig
het för enskilda angelägenheter för den tid, under vilken vederbörande en
ligt gällande avlöningsregleméntes bestämmelser är berättigad att vid ledig
het åtnjuta full lön.
^ Stationsföreståndare äger, där ej trafikinspektören annorlunda bestäm
mer, att bevilja semester åt honom underordnad tjänsteman, för så vitt
dels denne enligt avlöningsreglementets bestämmelser är berättigad att un
der ledigheten uppbära oavkortad lön, dels vikarie icke behöver beordras
från annan station. Samma befogenhet tillkommer han- och maskininspék-
tor, vilken utövar självständigt befäl ävensom, dock för högst tre dagar i
följd, expeditionsföreståndare, förste telegrafis! å station, där det förekom
mer telegrafexpedition, skild från stationens expeditioner i övrigt, förestån
dare för banmästaravdelning, ledningsmästare, lokomotivmästare och vagn
mästare.

^Beträffande den extra ordinarie personalen vid distrikten må tjänstledig
het beviljas av distriktschefen åt den extra ordinarie personalen å distrikts-
kansliet och av varje sektionsföreståndare åt honom underordnad extra
ordinarie personal. Föreståndare för banmästaravdelning, stationsföre
ståndare, maskininspektor och expeditionsföreståndare äga i fråga om extra
ordinarie personal samma befogenhet att bevilja tjänstledighet, som här
ovan är stadgad beträffande den ordinarie personalen. Vad sålunda här
stadgats gäller ock aspirantpersonal och banarbetare ävensom omlastare.
^ Tjänstledighet åt järnvägsläkare beviljas av distriktschefen.
'^Då distriktschefen till följd av tjänstledighet kommer att bliva förhind
rad att utöva sin befattning, skall han på förhand meddela underrättelse
därom till den vid kansliet tjänstgörande förste trafikinspektören.
^Ansökan om tjänstledighet skall, därest styrelsen har att avgöra den-

v
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samma, genom distriktschefen och försedd med hans yttrande insändas till
styrelsen.
® Anmälan om sjukdomsfall skall omedelbart göras till vederbörande för
man, vilken bör söka förvissa sig om anmälningens riktighet, och skall be
hörigt läkarbetyg avlämnas, då så av befälet påfordras.

•  § 21.

^ Vid förfall för tjänsteman inom distriktskansliet eller för sektionsföre-
ståndare äger distriktschefen förordna om tjänstens uppehållande.
^Är i övrigt vid distriktet tjänstemannabefattning ledig, må, därest icke
distriktschefen eller styrelsen förordnat därutinnan, vederbörande sektions
föreståndare meddela bestämmelse om tjänstens upprätthållande under
vakansen.

^ Stationsföreståndare äger, där icke trafikinspektören annorlunda bestäm
mer, förordna vikarie för vid stationen anställd tjänsteman, då vikarie från
annan station ej erfordras.

fråga om de befattningar, med avseende å vilka så anses erforderligt,
skall, där ej instruktionen eller denna arbetsordning innehåller föreskrift
därom, på förband vara bestämt, vem som vid förfall för befattningshavaren
skall, såvida icke för särskilt fall annorlunda förordnas, fullgöra dennes
tjänsteåligganden.
®De av stj^relsen utfärdade bestämmelser rörande vikariat och'vikariats

ersättning skola noga iakttagas och skall som allmän regel gälla, att om
berörd tjänst anses någon tid kunna ligga nere, vikarie ej må förordnas.

§ 22.

I fråga om arbetssättet inom vederbörande expeditioner är följande att Arbetssätt,
iakttaga:

Vid diarieföring bör särskilt tillses, att i diarium eller liggare icke må
införas varje inkommet, resp. utgående ärende, utan bör införandet däri
begränsas till vad som kan anses nödvändigt. Sålunda böra i diarium eller
liggare icke införas ärenden av enklare art eller mera tillfällig betydelse.

Utredningar och uppgifter må icke infordras till större omfattning än som
för en föreliggande frågas bedömande verkligen erfordras samt må icke
begäras rörande sådana förhållanden, varom lika väl kunna erhållas till
räckliga upplysningar från föreliggande rapporter eller annat förefintligt
material.

I tillämpliga fall bör, särskilt i ärende av allmän natur, förfaras
antingen sålunda, att utlåtande infordras från allenast en sektion och,

efter det sådant utlåtande inkommit, de övriga sektionerna givas tillfälle
taga del av detsamma och göra de tillägg och erinringar, vartill anledning
kan föreligga,

eller ock sålunda, att konceptförslag i ämnet upprättas å vederbörande
expedition och utsändas på remiss för fullständigande särskilt beträffande
lokala förhållanden eller uppgifter.

Anmärkning. Genom styrelsens försorg har i samråd med första distriktet till ledning
för distriktsbefälet uppgjorts en expeditionslista innefattande uppgift å tider för upp
rättande och insändande till såväl styrelsen som distriktskansliet av vissa rapporter m. m.
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