
STATENS JÄRNVÅGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

"ÄmÄ"' Särtryck nr 3 Kbp

I. INSTRUKTION FÖR JÄRNVÄGSSTYRELSEN MED UNDER

LYDANDE LINJEBEFÄL.

(I)

IL ARBETSORDNING FÖR JÄRNVÄGSSTYRELSEN.
(Aos)

III. ARBETSORDNING FÖR DISTRIKTSBEFÄLET.
(Aod)

Fjärde upplagan.

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 193 2.



I. Kungl. Maj:ts instruktion för järnvägsstyrelsen med
underlydande linjebefäl;

given Stockholms slott den 22 juni 1928 med däri under år 1932 vidtagna
ändringar,

§1.

Förvaltningen av statens järnvägar handhaves av järnvägsstyrelsen och
underlydande linjebefäl i enlighet med de här nedan i denna instruktion hetsområde,
och övriga av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifter.

Statens järnvägar indelas i distrikt, vart och ett omfattande de linjer,
Kungl. Maj:t bestämmer. Distrikten indelas i han-, maskin- och trafiksektio
ner, omfattande de linjer, styrelsen bestämmer. Varje distrikt förestås av en
distriktschef och varje sektion av honom underlydande sektionsföreståndare.
För rullande materielens underhåll finnas inrättade statens järnvägars

huvudverkstäder. De stå under ledning av en verkstadsdirektör, och-för
varje verkstad finnes en verkstadsföreståndare.
För tillhandahållande av för drift och underhåll samt nybyggnader erfor

derliga effekter och materialier finnas inrättade huvudförråd. Dessa stå un
der ledning av en förrådsdirektör och förestås av förrådsintendenter.

Förvaltningen av statens järnvägar avser att övervaka och ombesörja rö
relsen å järnvägarna jämte uppbörden och redovisandet av inflytande medel,
vården och vidmakthållandet av statens järnvägars fasta och lösa egendom,
utförandet av byggnader och anläggningar samt anskaffande av materiel,

I. Järnvägsstyrelsen.

1. Järnvägsstyrelsens ämbetsbefattning.

§ 2.

Mom. 1. Förutom handhavande av ledningen av statens järnvägar an-
kommer det särskilt på styrelsen att handlägga de förvaltningens skötsel ^
avseende ärenden, som beröra taxeväsendet, planerna för de ordinarie tågens
gång och för godsbefordringen, lokomotiv- och vagnfördelningen, kontrollen
över trafikuppbörden, milkontrollen och revisionen ävensom de särskilda,
till förvaltningens skötsel hörande ärenden och förvaltningsuppgifter i övrigt,
vilka finnas lämpligen böra behandlas centralt.
Mom. 2. I avseende å staten tillhöriga ångfärjor och övriga fartyg, som

användas i samband med järnvägstrafiken, har styrelsen att utöva den verk- ^ *
samhet, som tillkommer ett rederi.
Mom. 3. Ansökningar om pension ävensom andra ärenden angående per- Pensionering,

sonalens pensionering prövas av styrelsen, dock att pension för generaldirek-



tör, överdirektör, överingenjör, verkstadsdirektör och förrådsdirektör samt
sådan distriktschef, som vid tillträdandet av sin befattning icke innehade
annan ordinarie tjänst vid statens järnvägar, sökes hos Konungen. De när
mare föreskrifter rörande behandling av dessa ärenden, uppbörd av pen
sionsavgifter och utbetalning av pensioner, vilka, utöver vad i sådant hän
seende är i lag eller förordning stadgat, må vara erforderliga, meddelas av
styrelsen.
^0/n. 4. I avseende å personalen vid statens järnvägar må styrelsen äga

personalen, att vidtaga dels åtgärder, som avse att bibehålla personalen vid bästa möj
liga tjänsteduglighet eller i övrigt, utan att beröra personalens avlönings-
villkor, anses av styrelsen böra vidtagas till gagn för personalen i dess tjänste
förhållande till statens järnvägar, dels åtgärder för personalens bibringande
av kunskaper i fackligt, hygieniskt eller ekonomiskt avseende.

§ 3.

^ fråga om statens järnvägsbyggnader tillkommer det styrelsen att i enlig-^järnvägs- het med denna instruktion och övriga av Kungl. Maj:t meddelade föreskrif-
yggna er. verkställa Utredningar om och utföra anläggningar av nya stats

banor samt större ny- och ombyggnader vid de trafikerade statsbanorna
ävensom att utöva ledningen av och tillsynen över järnvägsbyggnaderna.

§ 4.

Styrelsen åligger att, då anledning därtill kan förekomma, till Kungl.

^den^m^m" avgiva förslag i fråga om järnvägstrafikstadga, taxor för transporter'  å statens järnvägar samt bestämmelser angående personalens avlöning och
pensionering ävensom att utfärda erforderliga instruktioner och reglementen
för underlydande per^sonal, såvitt dessa icke äro av beskaffenhet att böra
underställas Kungl. Maj:ts prövning.

§ 5.

^förliag^tiif' Dessutom åligger det styrelsen särskilt:
att årligen före utgången av oktober månad till chefen för kommunika

tionsdepartementet avgiva berättelse om statens järnvägars förvaltning under
nästföregående år;

att, för att underställas Kungl. Maj:ts prövning, årligen avgiva:
före utgången av september månad förslag till personalstat vid statens

järnvägar för nästföljande år,
å tid, varom särskilt är stadgat, ej mindre, beträffande statens trafike

rade järnvägar, förslag till de nya byggnader och anläggningar eller om-
och tillbyggnader samt den anskaffning av rullande materiel, till vilken
anslag böra äskas hos nästföljande års riksdag, än även, beträffande nya
statsbanebyggnader, förslag till anvisande av medel för dessa byggnader
under nästföljande budgetår, och

före utgången av november månad förslag till kostnadsstat för statens
trafikerade järnvägar för nästföljande år samt till beräkning av den be
hållna inkomst av järnvägarna, som bör upptagas i riksstaten för näst
följande budgetår;
att årligen före februari månads utgång till riksräkenskapsverket över

lämna statistisk och ekonomisk översikt över nästföregående års resultat
av statens järnvägars rörelse;

m. m.



att årligen före den 1 april till justitiekanslersämbetet avlämna förteck
ning över de före utgången av nästföregående år till styrelsen inkomna ären
den, vilka icke inom två månader efter nämnda års utgång blivit slutligen
handlagda;

att före utgången av oktober månad till riksräkenskapsverket insända sta
tens järnvägars räkenskaper för nästföregående år, därvid avskrift äv den
av överrevisorerna avgivna, i § 26 omförmälda berättelsen för samma år
skall finnas bifogad huvudboken;

att månadsvis till statskontoret inleverera vad av tillgängliga kontanta
trafikmedel icke erfordras såsom förlag för rörelsen under den närmast föl
jande tiden;

att, sedan räkenskaperna för året avslutats, till statskontoret inleverera
överskottet för året i den mån det överstiger vad som förut blivit till stats
verket inlevererat, börande, därest hinder möter för dylik slutleverering, an
mälan därom göras till chefen för finansdepartementet och till statskontoret;

att för varje år utarbeta och offentliggöra allmän svensk järnvägsstati
stik; samt

att minst vart femte år föranstalta om matematisk utredning rörande så
väl statens järnvägars pensionsfond som ock statens järnvägars pensionskassa
för pensionering av icke ordinarie personal.

§6.

Förutom sådana frågor, i vilka Kungl. Maj:t enligt särskilda föreskrifter ^ande^de trä-
i denna instruktion eller enligt gällande avlöningsreglemente för tjänstemän fikerade jäm-
vid statens järnvägar eller andra av Kungl. Maj:t givna allmänna bestäm- IkSfJinde™
melser förbehållit sig att meddela beslut, skola följande, förvaltningen av
statens trafikerade järnvägar rörande ärenden av styrelsen underställas ning.
Kungl. Maj:ts prövning:
avhändande av statens järnvägar tillhörig fast egendom;
beviljande av pension att utbetalas av trafikmedel eller understöd att utgå

vid eller efter vederbörandes avgång ur statens järnvägars tjänst, såvitt
icke pensionen eller understödet utgör ersättning enligt gällande lag eller
författning;

sådant samtrafiksavtal, som rör förbindelse med utlandet, såvitt icke
avtalet innebär allenast oväsentlig avvikelse från de vid statens järnvägar
gällande trafikstadge- och taxebestämmelserna;
de allmänna grunder, enligt vilka överenskommelser må träffas med andra

järnvägsförvaltningar om gemensamt begagnande av stationer;
allmänna bestämmelser angående järnvägarnas förhållande till post-, tele

graf- och militärväsendet; samt
fastställande av namn å nya stationer och förändring av namn å redan

befintliga stationer, såvitt icke vid i § 7 här nedan omförmält samråd
enighet mellan järnvägsstyrelsen samt generalpoststyrelsen och telegrafsty
relsen härutinnan kan uppnås.
Fråga om trafikering av enskild järnväg genom statens järnvägars försorg

skall ock underställas Kungl. Maj:ts prövning.

§ 7.

Styrelsen har att samråda vid fastställandet av plan för de ordinarie han-
tågens gång å statens järnvägar med generalpoststyrelsen beträffande ord- verk.
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nandet av turerna för sådana tåg, vilka användas till regelbunden postbe
fordran, samt vid fastställandet av namn å nya stationer och förändring av
namn å redan befintliga stationer med generalpoststyrelsen och telegraf
styrelsen.
De instruktioner för järnvägarna, som skola tillämpas vid krig, böra, efter

samråd med chefen för försvarsstaben och vissa andra myndigheter, därest
nämnda myndigheter därav beröras, av sfc3a*elsen utarbetas så långt ske kan
redan i fredstid och, i den mån så prövas lämpligt, delgivas vederbörande
personal.
— * — —

§ 8.

bySSds- Följande statens järnvägsbyggnader rörande ärenden skola underställas
ärenden, som Kungl. Maj:ts prövning:
ställas Kungl. bestridande av kostnaderna "för undersökningar och andra förarbeten för

ny statsbaneanläggning;
fastställande av definitiv plan för ny järnvägsanläggning med rätt för

styrelsen att, för den händelse särskilda lokalförhållanden eller andra före
liggande omständigheter skulle i fråga om en banlinjes sträckning eller
i andra avseenden nödvändiggöra detaljändringar i den fastställda planen,
i sådant avseende besluta, såframt icke dylik ändring skulle innebära för
sämring i plan eller profil eller medföra en väsentlig avvikelse från den fast
ställda planen i fråga om stations läge;

beviljande av pension eller av understöd att utgå vid eller efter vederbö-
randes avgång ur statens järnvägsbyggnaders tjänst, såvitt icke pensionen
eller understödet utgör ersättning enligt gällande lag eller författning; samt

fastställande av namn å stationer, såvitt icke vid i § 7 härovan omförmält
samråd enighet mellan järnvägsstyrelsen samt generalpoststyrelsen och tele
grafstyrelsen härutinnan kunnat uppnås.

§ 9.

Innan nyanlagd bansträcka må öppnas för allmän trafik, skall bandelen
sträcka samt hava besiktigats av tre eller, för den händelse elektrisk drivkraft skall an-

^mSterid^® vändas för samma handel, fyra besiktningsmän, vilka utses av styrelsen
bland tjänstemän vid statens trafikerade järnvägar och vilka böra äga sär
skild erfarenhet, en i fråga om banbyggnad, en i fråga om trafiktjänsten, en
i fråga om de för en järnväg erforderliga maskinella inrättningarna samt,
i erforderliga fall, en i fråga om dé elektriska anordningarna. Därest besikt
ningsmännen i avgivet besiktningsprotokoll tillstyrkt banans öppnande för
allmän trafik, äger styrelsen besluta, att banan må öppnas för sådan trafik.
Hava besiktningsmännen vid besiktning visserligen ansett banan vara i så
dant skick, att den kan upplåtas för trafik, men dock funnit densamma
icke vara utförd i överensstämmelse med fastställd plan eller i övrigt med
delade föreskrifter, skall sedermera av besiktningsmännen hållas avsyning
för utrönande, att rättelse vidtagits i det avseende, som av besiktningsmän
nen anmärkts.

Ny rullande materiel får icke användas för trafik, förrän densamma be
siktigats och godkänts i den ordning, som i sådant avseende kan finnas
stadgad.

Anordningar för elektrisk drift å handel, där ångdrift förut ägt rum, må



icke användas i trafik, förrän desamma på ovan angivet sätt besiktigats
och godkänts.

§ 10.

Mom 1. Vid verkställande av upphandling eller utförande av arbete för
de trafikerade järnvägarnas eller för järnvägsbyggnaderna räkning må sty- ̂ mt^^vsWv-
lelsen, utan hinder av gällande bestämmelser i forordnmg »"gående upp-
handling och arbeten för statens behov samt försäljning av staten tillhörig
lös egendom, infordra anbud på sätt som i varje fall hrfinnes lämpligt eller,
så ofta sådant finnes vara för ändamålet fördelaktigt, träffa uppgörelse under
hand ävensom i den utsträckning, styrelsen prövar skäligt, medgiva under
ordnad myndighet sådan befogenhet.
Mom. 2. Är statens järnvägar tillhörig materiel eller annan t^endom

försliten eller icke längre för ändamålet användbar eller har densamma ge
nom olyckshändelse gått förlorad eller eljest förkommit, må, utan hinder av
gällande bestämmelser rörande behandling av extra ordinarie avskrivnings-
frågor och anmärkningsmål, styrelserf eller linjehefäl förordna om dess av
skrivning eller försäljning.
Mom. 3. Har åverkan eller skada förövats å statens jarnvagars egendom

eller tillgrepp från statens järnvägar skett, må styrelsen äga rätt att, efter
prövning i varje särskilt fall, utbetala belöning med högst 500 kronor tor
gärningsmannens upptäckande eller gripande samt ersätta av offentlig myn
dighet eller tjänsteman havda kostnader för efterspaningen ävensom utgiva
gratifikation för tillrättaskaffande av tillgripna effekter med högst tio pro
cent av värdet av det som återhekommits. ^ j
Mom. 4. Har befattningshavare under tjänsteutövning fått sina kläder

sönderrivna eller eljest skadade, ma styrelsen kunna, efter prövning i varje
särskilt fall, tilldela honom ersättning härför av trafikmedel.
Mom. 5. Styrelsen äger rätt att hos vederbörande myndigheter erhålla de

upplysningar, det biträde och den handräckning, som för statens järnvägars
verksamhet erfordras och av dessa myndigheter kunna lämnas.

§ 11.

Utan hinder av bestämmelserna i gällande taxor för transporter å statens
järnvägar äger styrelsen eller, i mån av lämnad befogenhet, vederbörande
distriktsbefäl dels att beträffande persontrafiken samt övrig trafik, som ej
avser godsbefordran, efter sig företeende omständigheter bestämma avgif
terna för abonnemang av vagn eller kupé ävensom för sådana transporter,
vilka, därest avvikelse från de fastställda avgifterna medgives, kunna antagas
medföra fördel för järnvägarna, dels att, beträffande godstrafiken, för trafik
mellan särskilda stationer vid statens järnvägar medgiva sådana nedsätt-
ningar i den allmänna taxan, vilka kunna anses vara av behovet påkallade
och förenliga med statens järnvägars eget ekonomiska intresse samt icke
medföra ändring i godstariff eller godsindélning, dels^ att i förekommande
fall medgiva restitution eller avskrivning av befordringsavgifter, dels att,
därest sådant anses lämpligt, bevilja trafikanter fraktkredit, och dels att för
transporter, för vilka militärtaxan eller taxan för befordring å statens järn
vägar av personer, tillhörande det frivilliga skytteväsendet, icke gäller, men
vilka likväl avse särskilda försvarsändamål, medgiva tillämpning av be
stämmelserna i någon av berörda taxor.

Avvikelser
från fast
ställda

transportav
gifter m. m.



2. Järnvägsstyrelsens sammansättning.

§ 12.
Ledamöter i ■"* " • ^

styrelsen. § 12.
Jarnvagsstj^relsen utgöres av:
en generaldireUör och chef för statens iärnvägar
en överdirektör och souschef vid statens järnvägar

ärenden statens järnvägar för händläggning av verkstads-
denfsfmt"^^^"^^^^^ järnvägar för handläggning av förrådsären-tolv lyråchefer, föredragande envar för de ärenden, vilka tillhöra den bvråi^m styrelsen, som han förestår — bland dem äro inräknade jämväl den
fficer ur generalstabskaren, som är beordrad såsom chef för militärbvrån

för byggnadsbyrån. ^ '
Vid behandling av vissa frågor försiärkes styrelsen med två idrnvåqsfuU-

mäktige ° förfall för någon av dem en suppleant för järnvägsfull-
Byrådirektör, ombudsman eller annan tjänsteman, som enligt särskild be

stämmelse 1 instruktion eller på grund av särskilt uppdrag föredrager ärende
1 styrelsen, ingar därvid tillika såsom ledamot av styrelsen.

§ 13.

^st^jSs^n.™ styrelsen finnas fjorton byråer, nämligen kanslibyrån, ekonomibyrån,dntttjanstbyrån, bantekniska byrån, byggnadsbyrån, maskintekniska byrån,
verkstadsbyrån, förrådsbyrån, elektrotekniska byrån, godstrafikbyrån, pen-

rnilitärbyrån, inrikes taxebyrån och utrikes taxebyrån.u sman. pör handläggning inom styrelsen av statens järnvägars rättsliga angelägen
heter finnas två ombudsmän, den ene direkt underställd generaldirektören
och den andre placerad å byggnadsbyrån.

Iiiom styrelsen finnas även sju kontor, anslutna till byråer, som styrelsen
bestämmer, nämligen stcitistisko. kontoret, knmmcirkontoret, revisionskon-
toret, milkontoret, kontrollkontoret, biljett- och blankettkonoret samt rekla-
mationskontoret.

Kontor.

§ 14.
Tjänstemän

inomiiium ^ styrelsens byråer och kontor äro anställda ordinarie tjänstemän i enlig-styreisen. het med vad i gällande stat angives.
_ Ä militäi byrån äro dessutom anställda en förste militärassistent med

tjänsteställning motsvarande den, som tillkommer förste sekreterare, en
andre militärassistent med tjänsteställning motsvarande den, som tillkom
mer sekreterare, Samt en militärassistent vid styrelsen och vissa enskilda
järnvägar med tjänsteställning motsvarande den, som tillkommer trafik
inspektör.

§ 15.

väÄw?- ptyrelsen äger att bestämma den personal, som, utöver den ordinarie, ärders personal, erforderlig yid statens järnvägsbyggnader, ävensom att fastställa dels av
löningsförmåner, dels ock övriga anställningsvillkor för denna personal.



§ 16.

Styrelsen äger att i mån av behov hos styrelsen anställa icke ordinarie
och sak-tjänstemän.

För utredning av viktigare ärenden av rättslig natur äger styrelsen ätt
anlita särskild juridisk rådgivare, och för tekniska, arkitektoniska, medi
cinska och andra särskilda ändamål äger styrelsen anlita biträde av sak
kunniga.

kunniga
biträden.

3. Ledamöternas i järnvägsstyrelsen tjänsteåligganden.

§ 17.

Generaldirektören är i främsta rummet Kungl. Maj:t ansvarig för statens
järnvägars förvaltning. Han äger ensam beslutanderätt, på sätt i denna
instruktion sägs, i alla de ärenden med undantag av de i § 38 omförmälda,
i vilkas handläggning han deltager, och har att tillse, att statens järnvägars
personal med noggrannhet och nit fullgör sina skyldigheter.

General
direktören.

§ 18.

Överdirektören är generaldirektörens närmaste man samt har att i sådan
egenskap i den omfattning, generaldirektören bestämmer, biträda honom vid
utövningen av hans ämbete. Överdirektören är ock ställföreträdare för
generaldirektören, då denne åtnjuter tjänstledighet eller semester eller be
finner sig å tjänsteresa utomlands eller eljest är förhindrad att utöva sitt
ämbete eller någon av dess funktioner.
Han har ock att efter särskilt uppdrag av generaldirektören, jämväl då

denne i övrigt förvaltar sitt ämbete, i stället för generaldirektören avgöra
under viss tid viss grupp eller visst slag av ärenden eller alla till en eller
flera byråer hörande ärenden.

överdirek
tören.

§ 19.

Överingenjören åligger att bereda och föredraga eller själv avgöra ären
den tillhörande byggnadsbyrån ävensom att närmast under styrelsen om
besörja den löpande förvaltningen av de till denna byrå hörande byggnads
arbetena samt handleda och övervaka desamma.

över
ingenjören.

§ 20.
Verkstads-
och förråds-

Verkstadsdirektören åligger att bereda och föredraga eller själv avgöra
ärenden tillhörande verkstadsbyrån ävensom att närmast under styrelsen direktörerna
ombesörja den löpande förvaltningen av huvudverkstäderna samt handleda
och övervaka arbetet inom desamma.

Förrådsdirektören åligger att bereda och föredraga eller själv avgöra ären
den tillhörande förrådsbyrån ävensom att närmast under styrelsen ombe
sörja den löpande förvaltningen av upphandlingsväsendet och huvudför
råden samt handleda och övervaka arbetet inom desamma.

§ 21.

Byråchef åligger att bereda och föredraga eller själv avgöra de ärenden,
vilka tillhöra hans byrå.

Byråchef.

V
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§ 22.

fuiimäkS Järnvägsfullmäktig ävensom, vid förfall för någon av järnvägsfullmäk-u ma Ig. suppleanten för dem åligger att såsom ledamot i styrelsen meddela

upplysningar och råd samt deltaga i överläggning uti ärende, vid vars av
görande i styrelsen han är närvarande.

§ 23.

Det tillkommer ombudsmännen att själva eller genom av dem befullmäk-
tigade ombud inför över- och underdomstolar samt andra myndigheter även
som inför skiljemän anhängiggöra, utföra och bevaka styrelsens rätt och
talan, ombudsmannen å byggnadsbyrån i jord- och vattenmål ävensom i
mål och ärenden angående under byggnad varande statsbana samt den
andre ombudsmannen i mål och ärenden i övrigt.

Ombuds
männen.

över-
revisorer.

4. Revision av järnvägsstyrelsens förvaltning.

§ 24.

För granskningen av statens trafikerade järnvägars samt statens järnvägs
byggnaders räkenskaper och förvaltning förordnar Kungl. Maj:t årligen tre
överrevisorer, av vilka åtminstone en skall vara tekniskt bildad.

§ 25.
överre^so- överrevisorema skola granska styrelsens räkenskaper och kontrollera för-
g7^en i all- valtuiugen företrädesvis för bedömandet av lämpligheten av de av styrelsen

mänhet, gjorda Utbetalningar och erlagda pris samt ändamålsenligheten av de av
styrelsen i övrigt vidtagna förvaltningsåtgärder. För sådant ändamål skola
överrevisorerna bland annat granska det sätt, på vilket upphandlingar verk
ställts, undersöka anledningen till att större anslag överskridits, pröva om
organisationsformen i ett eller annat avseende fungerat mindre väl, taga
kännedom om huru ändrade tåganordningar och införandet av nya typer i
fråga om den rullande materielen verkat samt i övrigt efterse, om järnvägs-
förvaltningens ekonomiska resultat blivit vad det bort vara. Anmärkning,
som överrevisorema anse sig böra framställa uti nu angivna hänseende, skall
underställas Kungl. Maj:ts prövning, såvitt överrevisorema icke finna saken
kunna bero därvid, att styrelsens uppmärksamhet fästes därå.
Akta överrevisorerna lämpligt verkställa siffergranskning och finnes där

vid anledning till anmärkning eller anse överrevisorerna utbetalning eller
förvaltningsåtgärd, som föranlett utbetalning, vara författningsstridig, äga
överrevisorerna att därå fästa riksräkenskapsverkets uppmärksamhet, därest
överrevisorerna ej finna sig böra i anledning av anmärkta förhållandet själva
anhängiggöra talan i kammarrätten.

26.

överreviso-
reraas be
rättelse.

Över den av överrevisorerna verkställda granskningen skola överreviso
rema till Kungl. Maj:t avgiva berättelse, vilken skall innehålla, förutom ett
allmänt omdöme rörande styrelsens förvaltning i dess helhet, jämväl med
delande om de olika åtgärder från överrevisorernas sida, till vilka gransk
ningen givit anledning.
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§ 27.

Överrevisorerna, vilka jämväl under det år, granskningen avser, skola
söka att i den omfattning, sådant kan finnas lämpligt, följa förvaltningens
gång, skola efter årsbokslutets verkställande företaga den slutliga revisionen,
vilken därefter skall vara avslutad så tidigt, att överrevisorema före ut
gången av oktober månad näst efter det år, granskningen avser, kunna hava
till Kungl. Maj:t avgivit den i § 26 omförmälda berättelsen.

§ 28.

För granskningens verkställande äga överrevisorema att få till sig utläm- rJraartml
nade icke blott samtliga styrelsens räkenskapshandlingar, protokoll samt
akter med koncept och kopior till utgående skrivelser utan även kostnads-
förslag, ritningar och andra för granskningen erforderliga handlingar.

§ 29.

Den huvudsakliga siffergranskningen av styrelsens räkenskaper med till-
hörande verifikationer verkställes å styrelsens revisionskontor.

Ärendenas
fördelning
mellan by
råerna.

5. Ärendenas handläggning inom järnvägsstyrelsen.

§ 30.

Bestämmelser rörande ärendenas fördelning mellan styrelsens olika byråer
och kontor meddelas av styrelsen.

Ärende, som berör flera byråers verksamhetsområde, handlägges, därest
generaldirektören ej annorlunda beslutar, å den byrå, till vars verksamhets
område ärendet på grund av sin beskaffenhet huvudsakligen hör.

Generaldirektören äger att dels i tvivelaktiga fall dels ock, därest särskilda
omständigheter påkalla ett frångående från de i denna instruktion meddelade
stadgandena rörande ärendenas föredragning, bestämma, av vilken tjänsteman
ett ärende skall handläggas.

§ 31.

Överdirektören bör, därest sådant lämpligen låter sig göra, vara närva-
rande vid föredragning inför generaldirektören av ärenden av större vikt
och betydelse samt jämväl i övrigt, så ofta generaldirektören anser sådant
erforderligt.

§ 32.

Mom, t. Järnvägsfullmäktige och vid förfall för någon av dem deras måSIgff^näJ--
suppleant skola efter kallelse av generaldirektören vara närvarande vid före-
dragning av ärenden, som avse jämvägsförvaltningens organisation, samt
frågor rörande grunderna för personalens avlöningsförhållanden, så ock vid
viktigare beslut i större ärenden av företrädesvis praktisk ekonomisk inne
börd, såsom större upphandlingar av kol, torv, räler, rullande materiel med
mera, förvärvande av vattenfall för statens järnvägars räkning, anläggning
av ny statsbana, inköp av enskild järnväg för statens räkning, mera bety
delsefulla avtal med utländska transportförvaltningar, taxe- och samtrafiks-
frågor av principiell betydelse, de årliga sommar- och vintertidtabellema vid
statens järnvägar, anslag till nya byggnader och anläggningar av större
omfattning samt till större om- och tillbyggnader vid de trafikerade järn-
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När-varande
vid föredrag-

vägarna, kostnadsstat vid statens järnvägar samt koncessioner å enskilda
järnvägar.

Därjämte skola fullmäktige eller vid förfall för någon av dem deras supp
leant vara närvarande vid föredragning jämväl av annat ärende, vars avgö
rande generaldirektören anser böra ske i närvaro av järnvägsfullmäktige.
Mom, 2. Är ärende av beskaffenhet, att järnvägsfullmäktige därom böra

höras, så brådskande, att fullmäktige icke hinna tillkallas,, skall beslutet an
mälas vid närmast därpå följande sammanträde, i vilket fullmäktige deltaga.
Mom. S. Järnvägsfullmäktig, som sådant önskar, äger att närvara och

anföra sin mening vid föredragning jämväl av ärende, i vars handläggning
han icke kallats att deltaga.
Mom, A, Fullmäktigsuppleanten må, då så finnes lämpligt, efter kallelse

av generaldirektören, även utan anmält förfall för järnvägsfullmäktig, läm
nas tillfälle närvara vid behandlingen äv fÖr verket särskilt viktigt ärende
samt därvid meddela upplysningar och råd ävensom deltaga i styrelsens
överläggningar, men ej i ärendets avgörande.

Aydelnings-
chefens vid

försvarsstabens

kommunika-

tionsavdelning
närvaro vid

föredragning.

§ 33.
Vid föredragning inför generaldirektören av viktigare ärenden rörande

trupptransporter i fredstid och järnvägarnas krigsförberedelse skall avdel
ningschefen vid försvarsstabens kommunikationsavdelning lämnas tillfälle att
efter kallelse av generaldirektören vara närvarande med rätt att deltaga i
styrelsens överläggningar men ej i ärendenas avgörande.

§ 34.
Samråd mel
lan föredra

gande.

Berör ärende, som skall föredragas inför generaldirektören eller överdirek
tören, flera byråers verksamhetsområden och är ärendet icke av den vikt, att
överingenjören, verkstadsdirektören, förrådsdirektören eller någon av de
byråchefer, vilkas byråer beröras av ärendet, bör vara närvarande vid före-
dragniilgen, skall, innan föredragningen sker, samråd i ärendet äga rum
mellan föredraganden och chefen för den byrå, som beröres av ärendet.
Hava vid samråd skiljaktiga meningar om beslutet förekommit eller anser

sig generaldirektören eller överdirektören böra frångå föredragandens efter
samrad framställda förslag i ett ärende, skall vid ärendets avgörande vara
närvarande förutom föredraganden jämväl övriga ledamöter, mellan vilka
samråd ägt rum.

§ 35.

Överingenjören, verkstadsdirektören, förrådsdirektören samt byråcheferna
ning av vissa för kanslibyrån och drifttjänstbyrån ävensom överinspektörerna för respek-
personal- tiärenden. ve han-, maskin- och trafiktjänsten skola i den utsträckning, styrelsen

bestämmer, vara närvarande vid avgörandet av ärenden, som angå anta
gande, befordran, avskedande och entledigande av personal, bestämmelser
angående personalens avlöningsförbållanden samt arbets- och vilotid, fast-
ställelse och ändring av reglementen och instruktioner för personalen vid
statens järnvägar.
Vad nu sagts äger ej tillämplighet i de fall, då överingenjören, verkstads-

direktören eller förrådsdirektören, på sätt i §§ 40 och 41 närmare stadgas,
beträffande vissa befattningar utövar styrelsens befogenhet.



13

§ 36.

Generaldirektören eller överdirektören äger att vid* föredragning av ärende
även i andra fall än i §§ 34 och 35 sägs kalla överingenjören, verkstadsdirek- man att nar-
tören, förrådsdirektören, byråchef, byrådirektör eller ombudsman att jämte Y/endes för?
föredraganden närvara vid ärendets avgörande. dragning.

Likaledes äger generaldirektören eller överdirektören att tillkalla annan
tjänsteman att vid ärendes föredragning meddela upplysningar samt i övrigt
deltaga i överläggningarna i ärendet utan att därvid ingå såsom ledamot i
styrelsen.

§ 37.

Därest generaldirektören eller överdirektören i ärende, som föredrages för
honom, fattar beslut, som strider mot föredragandens eller annan tillstädes
varande ledamots åsikt, åligger det denne att låta till protokollet eller an-
norledes anteckna sin skiljaktiga mening. Enahanda skyldighet åligger
jämväl byrådirektör eller ombudsman, därest sådan tjänsteman jämlikt § 36
första stycket tillkallats att jämte föredraganden närvara vid ärendets av
görande.
Förekommer i ärende, som skall anmälas bos Kungl. Maj:t, skiljaktig

mening, skall protokollsutdrag däröver bifogas skrivelsen i ämnet.

§ 38.

Vid avgörande av ärende rörande avsättning eller annan bestraffning av Avgörande
tjänsteman skola, såvitt sådant låter sig göra, förutom generaldirektören även
överdirektören, chefen för kanslibyrån, chefen för den byrå, under vilken den
i målet ifrågakomne tjänstemannen får anses närmast lyda, ävensom den
generaldirektören direkt underställde ombudsmannen vara närvarande samt
deltaga i styrelsens överläggning och beslut. Likaså skall i dylikt mål, därest
saken rörer befattningshavare vid ban-, maskin- eller trafikavdelningen, den
överinspektör, vars tjänstegren målet angår, närvara samt deltaga i överlägg
ningen och beslutet. Ifrågavarande ärenden avgöras efter omröstning mellan
de i beslutet deltagande, därvid såsom styrelsens beslut skall gälla den
mening, varom flertalet förenar sig, eller vid lika röstetal den mening, som
innebär frikännande eller den lindrigaste påföljden.

§ 39.

Mom. t. Utan föregående föredragning äger byråchef att själv eller
genom honom underordnad byråtjänsteman medelst remiss eller särskild
skrivelse infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden, som för ären
des beredande till avgörande finnas erforderliga, samt att befordra till
granskning, anteckning eller förvaring inkommande handlingar, som äro av
beskaffenhet att icke föranleda till omedelbar åtgärd av styrelsen.

Likaledes må byråchef själv eller genom honom underordnad byråtjänste.-
man besvara till styrelsen inkomna förfrågningar, då ett sådant besvarande
icke innebär ett beslut utan endast upplysning rörande innehållet av något
styrelsens beslut eller rörande någon av styrelsen fastställd tillämpning av
gällande reglementen, instruktioner och taxor eller rörande annat dylikt
förhållande.

Mom. 2. Styrelsen äger överlämna åt byråchef, byrådirektör, överinspek
tör eller annan tjänsteman att avgöra viss grupp av ärenden, vilka ankomma

Byråchefs
befogenhet
m. m.



14

på styrelsens handläggning men icke äro av beskaffenhet att i varje fall på
kalla styrelsens egén prövning. Styrelsens beslut härom anmäles hos Kungl.
Maj:t.
Mom, 3. I sammanhang med meddelande av beslut i ett ärende äger

styrelsen att uppdraga åt föredraganden att lämna vederbörande linjebefäl
sådana detaljföreskrifter, som äro erforderliga för verkställighet av beslutet
och som icke falla inom linjebefälets befogenhet.
Mom, A, Finner i annat fall än nu nämnts generaldirektören eller över

direktören särskilt ärende vara av beskaffenhet att icke påfordra styrelsens
prövning, äger generaldirektören eller överdirektören att uppdraga åt chefen
å den byrå, ärendet tillhör, eller annan föredragande att i ärendet meddela
beslut.

Mom, 5, Berör ärende, som byråchef, byrådirektör, överinspektör eller
annan tjänsteman jämlikt mom. 2, 3 och 4 äger att avgöra utan föredrag
ning, flera byråers verksamhetsområden, skall, innan ärendet avgöres, sam
råd äga rum mellan vederbörande byråer. Skulle därvid skiljaktiga meningar
förefinnas, skall ärendet föredragas för att avgöras av generaldirektören eller
överdirektören.

§ 40.

?ens"efogen- Överingenjören tillkommerhet. ^ dels att själv eller genom honom underordnad byråtjänsteman vidtaga
sådana åtgärder, till vilka byråchef enligt § 39 mom. 1 är berättigad,

dels att genom direkta order till underlydande arbetsbefäl meddela sådana
detaljbestämmelser, som utgöra omedelbar tillämpning av styrelsens beslut
eller av gällande reglementen och instruktioner,

dels att, såvitt fråga är om befattning, för vilken avlöningen icke över
stiger femhundra kronor för månad, utöva den styrelsen tillkommande be
fogenhet att besluta beträffande för järnvägsbyggnaderna erforderlig per
sonals antal, beskaffenhet och avlöning samt att antaga och entlediga
denna personal,

dels att, därest avvikelse från gällande normalbestämmelser rörande ban
vallen och överbyggnaden är erforderlig, därom meddela föreskrift, såframt
avvikelsen endast är av mindre betydelse och omfattning,

dels att fastställa ritningar för mindre bus och brobyggnader samt detalj
ritningar till och detaljändringar i byggnader i allmänhet, allt i de fall, där
styrelsen icke själv förbehållit sig bestämmanderätt, och

dels att avgöra de grupper av ärenden eller de särskilda ärenden, vilka
det tillkommer styrelsen att handlägga men som icke äro av beskaffenhet
att i varje fall påkalla styrelsens egen prövning och beträffande vilka sty
relsen eller generaldirektören uppdragit åt överingenjören att meddela beslut,
ävensom, i det fall att såväl generaldirektören som överdirektören äro från
varande, de övriga till byggnadsbyrån börande ärenden, som äro av så bråd
skande beskaffenhet, att de icke utan verklig olägenhet kunna uppskjutas.

§ 41.

(hrätöreä Vcrkstadsdirektören respektive förrådsdirektören tillkommer
och förråds- dels att själv eller genom honom underordnad byråtjänsteman vidtaga
brfogeS! sådana åtgärder, till vilka byråchef enligt § 39 mom. 1 är berättigad,

dels att vid huvudverkstad respektive buvudförråd, efter förslag från verk
stadsföreståndare respektive förrådsintendent, antaga järnvägsläkare och till-
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sätta tjänsteman inom 12:e eller lägre lönegrad — med undantag av kansli
skrivare — samt befattningshavare, tillhörande mästargraderna,

dels att genom direkta order till verkstadsföreståndarna respektive förråds
intendenterna meddela sådåna detaljbestämmelser, som utgöra omedelbar
tillämpning av styrelsens beslut eller av gällande reglementen och instruk
tioner,

dels att bestämma om tjänstbyte mellan tjänstemän under 24 :e lönegraden
ävensom verkstads- och förrådsarbetare vid huvudverkstäderna respektive
huvudförråden^

dels att fastställa ritningar för mindre husbyggnader och anläggningar
samt detaljritningar och detaljändringar å byggnader i allmänhet för huvud
verkstäderna respektive huvudförråden, allt i de fall, där styrelsen icke själv
förbehållit sig bestämmanderätt, och

dels att avgöra de grupper av ärenden eller de särskilda ärenden, vilka det
tillkommer styrelsen att handlägga men som icke äro av beskaffenhet att i
varje fall påkalla styrelsens egen prövning och beträffande vilka styrelsen
uppdragit åt verkstadsdirektören respektive förrådsdirektören att meddela
beslut, ävensom, i det fall att såväl generaldirektören som överdirektören är
frånvarande, de övriga till verkstadsbyrån respektive förrådsbyrån hörande
ärenden, som äro av så brådskande beskaffenhet, att de icke utan verklig
olägenhet kunna uppskjutas.

§ 42.

Vad i §§ 30, 32 och 33 sägs om generaldirektören gäller även för över- övermrektö-
direktören, då han uppehåller generaldirektörens ämbete eller äger i general-
direktörens ställe avgöra ett ärende.

§ 43.

Skulle omständigheterna nödvändiggöra såväl generaldirektörens som över-
direktörens frånvaro, skola, såframt Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, de
ärenden, som eljest på föredragning avgöras av generaldirektören eller över-
direktören, avgöras av den byråchef, som därtill erhåller generaldirektörens törens från-
uppdrag. Varje ärende skall därvid föredragas för honom av vederbörande
byråchef eller särskilt förordnad föredragande, eller ock, därest ärendet till
hör hans egen byrå, vilken han, såvida generaldirektören ej annorlunda be
stämmer, fortfarande skall förestå jämväl under den tid, ifrågavarande
uppdrag varar, av honom avgöras i närvaro av byråchef, som han för ända
målet tillkallar.

Om rätt för överingenjören, verkstadsdirektören och förrådsdirektören att
i fall, varom nu är fråga, avgöra vissa ärenden är stadgat i §§ 40 och 41.

Byråchef, som erhållit sådant uppdrag, som ovan nämnts, skall deltaga i
handläggningen av ärenden rörande bestraffning av personal; och skall om
byråchef, som erhållit ifrågavarande uppdrag, jämväl gälla vad i §§ 30, 32,
33, 34, 36, 37 och 39 finnes stadgat om generaldirektör eller överdirektör.

§ 44.

I generaldirektörens frånvaro må ej, såframt Kungl. Maj:t för tillfället ej Inskränk-
annorlunda förordnar, sådana åtgärder vidtagas, som rubba eller förändra
förut vid förvaltningen följda grunder, eller sådana ärenden avgöras, an- g^nerfimrek-
gående vilka generaldirektören bestämt, att beslut i dem ej få meddelas i törens från-
hans frånvaro.



16

§ 45.
Beslut under
inspektions-
resa och i

brådskande
fall.

Mom. t. Under inspektionsresa må generaldirektören samt överdirek
tören utan att hava inhämtat yttrande av föredraganden meddela föreskrif
ter om verkställighetsåtgärder av beskaffenhet Vtt icke tåla uppskov; dock
må överdirektören icke meddela beslut, som föranleder ändring i någon
redan av styrelsen stadgad ordning eller som avser allmänna förhållanden
inom järnvägsförvaltningen.

Överdirektören ålig^ger att, då sådan föreskrift utfärdats, som ovan om-
förmälts, ofördröjligen därom göra anmälan hos generaldirektören. För
anleder dylik föreskrift utgift eller är föreskrift, som generaldirektören under
inspektionsresa utfärdar utan att hava inhämtat yttrande av föredraganden,
av beskaffenhet att röra allmänna förhållanden inom järnvägsförvaltningen
eller föranleda utgift eller ändring i redan av styrelsen stadgad ordning',
skall den skriftligen utfärdas och sedermera i styrelsen anmälas vid nästa
sammanträde, som bevistas av den, som utfärdat föreskriften.

Överingenjören, verkstadsdirektören och förrådsdirektören äga att vid
inspektion meddela föreskrift om verkställighetsåtgärd av beskaffenhet att
icke tåla uppskov, även om detta icke eljest faller inom hans befogentiet,
dock med skyldighet för honom att snarast möjligt anmäla åtgärden för
generaldirektören.
Mom. 2. Generaldirektören eller överdirektören äger även i andra fall

än då han befinner sig på tjänsteresa att utan föredragandens hörande med
dela beslut i ärende, som är så brådskande, att föredraganden icke lämpligen
kan tillkallas. Sådant beslut skall av generaldirektören eller överdirektören
snarast möjligt anmälas inom styrelsen.

§ 46.

Protokoll. Protokoll föres, då ärende avgöres rörande bestraffning' av personal, då
ärende förekommer, i vilket enligt gällande författning angående upphand
ling och arbeten för statens behov samt försäljning av staten tillhörig lös
egendom protokoll skall hållas, då skiljaktiga meningar inom styrelsen enligt
§ 37 skola i protokoll antecknas, då beslut skall expedieras genom protokolls-
utdrag ävensom då styrelsen finner anledning särskilt förordna, att protokoll
skall föras.

47.

Expeditio
ners under
tecknande.

Mom. 1. Expedition i ärende, som avgjorts av generaldirektören eller
överdirektören eller av byråchef, som erhållit i § 43 omförmält uppdrag,
underskrives av den, som avgjort ärendet, jämte föredraganden eller, om
byråchef, som erhållit nyss nämnt uppdrag, själv varit föredragande i ären
det, av honom ensam. Expedition, som avlåtes till Kungl. Maj:t, skall, därest
överdirektören, järnvägsfullmäktig, suppleant för denne eller annan leda
mot av styrelsen närvarit vid avg'örandet, innefatta anteckning om sådan
närvaro.

Mom. 2. Expedition i ärende, som avgjorts enligt bestämmelserna i § 38,
underskrives av generaldirektören eller av den, som vid ärendets avgörande
fullgjort hans tjänst, jämte föredraganden.
Mom. 3. I ärende, som jämlikt §§ 39, 40 eller 41 handlagts av överingen

jören, verkstadsdirektören, förrådsdirektören eller byråchef, underskrives ex
peditionen av den, som handlagt ärendet.

v
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Expedition i ärende, som jämlikt §§ 39, 40 eller 41 handlagts av annan
tjänsteman å byrå, underskrives av denne, därvid ovan namnet tecknas
»Enligt uppdrag».
Mom. 4. Är generaldirektören förhindrad att underteckna expedition i

ärende, i vars avgörande han deltagit, skall överdirektören i stället för
generaldirektören underteckna densamma, därvid ovan namnet tecknas »För
generaldirektören». Därest jämväl överdirektören är förhindrad att under
teckna expeditionen, underskrives densamma, på sätt nyss är sagt, av före
draganden.
Har icke generaldirektören men väl överdirektören deltagit i ett ärendes

avgörande och är denne förhindrad att underteckna expeditionen i ärendet,
skall expeditionen underskrivas av föredraganden, därvid ovan namnet teck
nas »För överdirektören».

§ 48.

Från styrelsen till distriktsbefälet utgående skrivelser och andra expeditio- ^Xunjlebe-^
ner, vilka innefatta ett beslut eller en order, skola ställas till distrikschefen faiet.
vid vederbörande distrikt eller till verkstadsföreståndare vid vederbörande

huvudverkstad respektive förrådsintendenten vid vederbörande huvudförråd,
därest ej annorlunda blivit bestämt av styrelsen.

6. Tjänstetillsättning, semester och annan tjänstledighet, vikariat samt
avsked inom järnvägsstyrelsen.

§ 49.

Generaldirektören förordnas av Kungl. Maj:t för en tid av högst sex år.
Överdirektören förordnas av Kungl. Maj:t, efter förslag av generaldirek

tören, för en tid av högst sex år, då sådant förordnande första gången med
delas, och för en tid av högst tre år, om förordnandet förnyas.

Förordnande för överingenjören, verkstadsdirektören och förrådsdirek
tören meddelas av Kungl. Maj:t efter förslag av generaldirektören för en tid
av högst sex år för varje gång.

Järnvägsfullmäktige och suppleanten för dem förordnas av Kungl. Maj:t
för en tid av två år, dock att för det fall, att två fullmäktige samtidigt skola
förordnas, förordnandet för den ene av dem meddelas för en tid av tre år.
Chefen för militärbyrån, förste och andre militärassistenterna hos styrelsen

samt militärassistenten hos styrelsen och vid vissa enskilda järnvägar be
ordras för viss tid av Kungl. Maj:t genom generalorder på förslag, som efter
samråd med chefen för försvarsstaben avgives av järnvägsstyrelsen.

övriga hos styrelsen anställda tjänstemän tillsättas genom konstitutorial,
byråchef av Kungl. Maj:t efter förslag av generaldirektören och tjänstemän
inom 28 :e lönegl^aden av Kungl. Maj:t efter förslag av styrelsen samt den
återstående personalen av styrelsen.
Personal vid statens järnvägsbyggnader tillsättes av styrelsen, i den mån

befogenhet att antaga sådan personal icke jämlikt bestämmelserna i § 40
tillkommer överingenjören.
Icke ordinarie tjänstemän och järnvägsläkare för styrelsen antagas av

styrelsen.

§ 50.

Arkitekt, byrådirektör, förste byråingenjör, överinspektör för bantjänsten, Kompetens
villkoröverinspektör för maskintjänsten och byråingenjör skola hava avlagt högre .

V
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teknisk examen vid svenskt eller främmande läroverk eller avångsexamen
efter den 1 januari 1917 från Chalmers tekniska instituts i Göteborg högre
avdelning.
Chefen för militärbyrån skall vara major eller kapten vid generalstab skåren

och hava fullgjort två års kommendering vid statens eller enskilda järnvägar.
Förste och andre militärassistenterna samt militärassistenten vid styrelsen
och vissa enskilda järnvägar skola vara kompaniofficerare vid generalstabs
kåren eller vid något av arméns truppförband samt hava fullgjort sådan
kommendering, som om chefen för militärbyrån föreskrivits.

Aktuarien å ekonomibyrån skall hava avlagt examen inför filosofisk fakul
tet, i vilken matematik ingår såsom ämne.
Chefen för statistiska kontoret ävensom aktuarie å samma kontor skola

hava avlagt examen inför filosofisk fakultet, i vilken något av ämnena
nationalekonomi, statskunskap, statistik eller matematik ingår.
Ombudsman ävensom förste sekreterare och sekreterare å kanslibyrån

skola hava avlagt examen, medförande behörighet till domarbefattning,
samt sekreterare å byggnadsbyrån och notarie å kanslibyrån sådan examen
eller kansliexamen.

Lantmätare skall hava fullgjort vad enligt gällande lantmäteriinstruktion
föreskrives för erhållande av förord till distriktslantmätarbefattning.

Underingenjör med lantmäteriteknisk utbildning skall hava fullgjort vad
enligt sistberörda instruktion fordras för att kunna förordnas till extra
lantmätare.

Annan underingenjör skall hava avlagt teknisk examen åtminstone från
teknisk elementarskola eller tekniskt gymnasium.

Övriga tjänstemän inom 15 :e—28 :e lönegraderna hos styrelsen, vilka till
sättas av Kungl. Maj:t efter förslag av styrelsen eller av styrelsen, skola,
med undantag av huvudkassör, bokhållare, kontorsskrivare och ritare, hava
avlagt studentexamen eller avgångsexamen från handelsgymnasium eller
teknisk elementarskola eller tekniskt gymnasium.

Huvudkassör, bokhållare och kontorsskrivare ävensom förste kansliskri
vare och kansliskrivare skola hava avlagt realskolexamen, dock under vill
kor av vitsord om godkända insikter i modersmålet, tyska, engelska, franska,
geografi och matematik, eller ock kunna förete fullständigt avgångsbetyg
från statens normalskola för flickor eller sådant högre läroverk för kvinnlig
ungdom, beträffande vilket Kungl. Maj:t förordnar, att avgångsbetyg där
ifrån skall medföra enahanda kompetens som avlagd realskolexamen.

Finner styrelsen sökande till ledigbliven tjänstebefattning, som av styrel
sen tillsättes, på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen,
oaktat han icke uppfyllt de för densamma föreskrivna kompetensvillkor,
äger styrelsen besluta därom, att sökanden utan hinder av berörda omstän
dighet må kunna utnämnas till ifrågavarande befattning. Dispens, som så
lunda medgives, gäller alla befattningar, för vilka äro fastställda enahanda
kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens med
delats.

§ 51.

4u^r"för styrelsen antagas till ordinarie befattning hos styrelsen erfordras
antagande till i Övrigt:

a) att vara svensk medborgare;
b) att hava fyllt tjuguett år och ej vara äldre än trettio år;
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c) att genom behörigt läkarbetyg hava styrkt färgsinnets beskaffenhet;
samt

d) att med behörigt läkarbetyg hava styrkt sig vara fri från sjuklighet.
svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen.
Från bestämmelsen om en ålder av högst trettio år kan undantag med

givas för den, som förvärvat sådan erfarenhet och skicklighet, att hans
anställande prövas vara av gagn.

Styrelsen äger att bestämma kompetensfordringarna för anställning såsom
icke ordinarie tjänsteman vid verket i anslutning till vad som gäller för
motsvarande ordinarie tjänsteman samt att vidtaga anordningar för tjänste-
mannaaspiranters och tjänstemäns fackliga utbildning.

§ 52.

Då ordinarie befattning, som på förslag av styrelsen skall tillsättas av
Kungl. Maj:t, är ledig, utfärdar styrelsen kungörelse därom i allmänna tid- tillsattes av
ningama samt medelst anslag i styrelsens lokal med föreläggande av trettio Kungi. Maj:t.
dagars ansökningstid, räknad från den dag, kungörandet sker. Efter ansök
ningstidens utgång insänder styrelsen ansökningshandlingarna till Kungl.
Maj:t samt förordar därvid till erhållande av befattningen den bland de
sökande, som med hänsyn till förtjänst och skicklighet anses företrädesvis
böra ifrågakomma till densamma, eller anmäler, om sådant förord icke kan
åt någon bland de sökande lämnas.
Sedan ansökningshandlingarna insänts till Kungl. Maj.t, skall tillkänna

givande om styrelsens beslut i saken ofördröjligen anslås i Styrelsens lokal.

§ 53.

Innan tjänstemannabefattning inom 15 :e—27 :e lönegraderna ävensom för- Ledig befatt-
ste kansliskrivar-, kansliskrivar- och kopistbefattning av styrelsen tillsättes taisättes av
annorledes än genom förflyttning, skall densamma anslås till ansökan inom styreisen.
trettio dagar, varförutom ledigheten må genom order bekantgöras. Efter
ansökningstidens utgång tillsättes befattningen efter prövning av de sökan
des förtjänst och skicklighet. Finnes bland sökandena icke någon, som sty
relsen anser lämplig till tjänsten, låter styrelsen ånyo anslå densamma ledig
till ansökning.
Sedan utnämning skett, skall tillkännagivande därom ofördröjligen anslås

i styrelsens lokal.

§ 54.

För byråcheferna, med undantag av chefen för militärbyrån, äger general-
direktören bestämma vilken byrå envar av dem skall förestå. För övriga tjänstgörings-
tjänstemän hos styrelsen, vilka innehava befattningar, som förekomma å
flera byråer eller kontor, bestämmer styrelsen den byrå eller det kontor,
varest envar av dem skall tjänstgöra.
Tjänsteman hos styrelsen, som av styrelsen tillsatts genom konstitutorial,

må av styrelsen utan ansökning förflyttas till annan befattning vid statens
järnvägar.
Envar, som blivit antagen till ordinarie befattning hos styrelsen, skall

tjänstgöra, när och varhelst han därtill beordras, och utföra de göroniål av
vad slag det vara må, som åläggas honom i tjänsten, även därest dylikt
åläggande på grund av föreliggande omständigheter avser fullgörande av
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annan befattningshavares tjänståliggande. Rörande skyldighet att under
viss tid såsom vikarie bestrida högre befattning är särskilt stadgat.
I övrigt är varje hos styrelsen anställd tjänsteman pliktig att ställa sig till

efterrättelse de föreskrifter, som i särskilda fall med avseende å tjänst
göringen meddelas av styrelsen eller av hans förman.
För vederbörlig kontroll skall inom verket föras förteckning över alla

beslut rörande tillstånd att mottaga uppdrag eller befattning utom verket.

§ 55.

Arbetstid å Styrelseus samtliga tjänstemän skola, i den mån ej undantag kunna anses
rummet, ^öra stadgas eller för särskilda fall efter prövning medgivas av styrelsen,

vara å tjänsterummet tillstädes minst sju fulla arbetstimmar varje söcken-
dag, i vilken tid icke må inberäknas rastetid för intagande av måltid.
I den sålunda bestämda arbetstiden äger överordnad att vid alla de till

fällen, då göromålens gång det kräver, påfordra nödig utsträckning. Å
andra sidan må styrelsen, om och i den mån omständigheterna det medgiva,
kunna för tre månader under tiden juni—september medgiva viss inskränk
ning i den dagliga arbetstiden å tjänsterummet, dock ej med mera än nio
timmar i veckan. Viss inskränkning i arbetstiden må ock medgivas den
1 maj samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsaftnar.
Av styrelsen bestämmas i den omfattning, som prövas skälig, de tider av

dagen, då i regel tjänstemännen hos styrelsen skola vara skyldiga att å
tjänsterummet mottaga besök i tjänsteärenden; och skall anslag beträffande
dessa tider finnas i styrelsens lokal.

§ 56.

Semester och Mom, 1, Styrelsens tjänstemän äga, enligt vad därom är särskilt stadgat,
åtnjuta semester enligt fördelning, som fastställes, vad beträffar överdirek
tören, överingenjören, verkstadsdirektören, förrådsdirektören och byråchef,
av generaldirektören samt, vad angår envar av övriga tjänstemän, av chefen
för den byrå, å vilken tjänstemannen tjänstgör, eller, om denne är anställd
å något av styrelsens kontor, av den byråchef, som handlägger personal
ärenden angående kontoret.

Generaldirektören bör, då han ämnar begagna sig av semester och när
han efter åtnjuten sådan åter inträder i utövningen av sitt ämbete även
som då han ämnar begagna sig av tjänstledighet intill fjorton dagar, därom
göra anmälan hos chefen för kommunikationsdepartementet.
Mom. 2. Annan tjänstledighet än semester kan under högst fyidiofem

dagar under loppet av ett och samma kalenderår av generaldirektören be
viljas överdirektören, överingenjören, verkstadsdirektören, förrådsdirektöreq
och byråchef. Är överdirektören, överingenjören, verkstadsdirektören, för
rådsdirektören eller byråchef i behov av längre ledighet eller inträffar för
generaldirektören behov av tjänstledighet för längre tid än fjorton dagar,
skall ansökning om ledighet göras hos Kungl. Maj:t.
Ät övriga ordinarie och icke ordinarie tjänstemän äger styrelsen vid före

fallande behov bevilja ledighet. Styrelsen må ock kunna på överingenjören,
verkstadsdirektören, förrådsdirektören, byråchef och kontorsföreståndare i
den omfattning, styrelsen finner lämplig, överflytta sin befogenhet att be
vilja tjänstledighet utom vad angår beviljande av tjänstledighet för studier.
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§ 57.

Styrelsen äger bestämma vilken tjänsteman å byrå eller hos styrelsen
som skall vid förfall för chef för byrå vara hans ställföreträdare, och skall
denne dels, därest Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, förvalta chefs
befattningen vid inträdande ledighet samt då chefen åtnjuter semester eller
annan tjänstledighet eller eljest är förhindrad att förrätta sin tjänst, dels ock
under chefens frånvaro å tjänsteresa föredraga byrån tillhörande ärenden
och förrätta andra till tjänsten hörande löpande göromål.
Då för ärendes handläggning erfordras jämförelsevis mera omfattande

utredning eller särskild specialkännedom, äger generaldirektören, därest så
dant prövas lämpligt, att förordna lämplig tjänsteman vid statens järnvägar
att föredraga visst ärende eller viss grupp av ärenden. Dylikt förordnande
kan av generaldirektören meddelas jämväl i andra fall än de nu nämnda,
då han finner sådant vara av behovet påkallat.

Vid förfall för kontorsföreståndare må, därest styrelsen ej annorlunda för
ordnar, dennes närmaste man inträda såsom vikarie.

Vid ledighet för andra tjänstemän må, därest sådant erfordras, styrelsen
eller, då chef för byrå eller kontorsföreståndare beviljat ledighet, den, sofm
beviljat denna, tillika förordna om tjänstens uppehållande genom vikarie.

§ 58.

Mom, 1, Avsked må på begäran beviljas tjänsteman hos styrelsen av den Entledigande,
myndighet, som tillsatt tjänstemannen.
Mom, 2. Rörande tjänstemans skyldighet att efter viss tid med pension

avgå från tjänsten är särskilt stadgat.
Mom, 3, Icke ordinarie tjänsteman kan av styrelsen efter viss tid förut

skedd uppsägning entledigas.

7. Åtal mot järnvägsstyrelsens personal samt dennas ansvar for tjänstefel.

§ 59.

Beträdes generaldirektören, överdirektören, överingenjören, verkstads- ^
direktören, förrådsdirektören eller byråchef med fel eller försummelse i styreisen.
tjänsten, åtalas han därför inför Svea hovrätt.
Detsamma gäller, därest järnvägsfullmäktig eller suppleanten för järn-

vägsfullmäktig gör sig skyldig till fel eller försummelse i utövningen av
sitt uppdrag ävensom därest annan föredragande än byråchef beträdes med
fel eller försummelse i fråga om föredragning eller handläggning i övrigt
av ärende, som han enligt instruktionens bestämmelse eller särskilt för
ordnande har att föredraga.

§ 60.

Mom, 1, Varder annan tjänsteman hos styrelsen än som i § 59 är nämnd
beträdd med tjänstefel eller har han låtit klandervärt uppförande komnaa ̂jänsteman^
sig till last, må styrelsen döma honom till böter, motsvarande högst en må- iäggancie"av
nads lön, eller till mistning av tjänsten under högst tre månader, vilken arbetet m. m.
sistnämnda bestraffning för den bestraffade innebär förlust under den tid,
bestraffningen avser, av de rättigheter och förmåner, som medfölja tjänsten.
Åtnjuter den bestraffade tjänstebostad, må han under tid, för vilken han
dömts till mistning av tjänsten, likväl bibehållas vid bostaden mot erläg-
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gande av stadgad ersättning. Då tjänsteman, som är tillsatt av Kungl. Maj:t,
dömes till mistning' av tjänsten på viss tid, skall beslutet jämte skälen där
till anmälas hos Kungl. Maj:t.

Låter den, som begått tjänstefel, sig icke rätta av sådan bestraffning, som
nu är omförmäld, eller är tjänstefelet av svårare beskaffenhet, må styrelsen
avsätta den felaktige, därest han är av styrelsen antagen till tjänsten, eller,
om han tillsättes av Kungl. Maj:t, göra framställning om hans avsättning.
Mom. 2. Tjänsteman, som lägger hinder i vägfen för tjänstens punktliga

fullgörande genom nedläggande av arbetet, utan att ledighet eller avsked
beviljats honom, eller genom otillbörligt fördröjande av arbetet, eller som
inför samlade befattningshavare inom verket uppmanar till sådan hand
ling, som nu är nämnd, skall, där handlingen icke faller under allmän lag,
anses därigenom hava gjort sig skyldig till sådant tjänstefel av svårare be
skaffenhet, därå enligt mom. 1 avsättning kan följa.
Mom, 3, Icke ordinarie tjänsteman, som gör sig skyldig till försumlighet,

oskicklighet eller klandervärt uppförande eller som gör sig skyldig till fel i
tjänsten, må av styrelsen efter viss tid förut skedd uppsägning skiljas ur
statens järnvägars tjänst eller ock dömas jämlikt bestämmelserna i mom. 1
här ovan. Han skall ock anses hava själv uteslulit sig från verket, därest
han utan av styrelsen godkänt skäl vägrat mottaga honom tilldelat förord
nande eller över tre månaders tid, utan behörigt tillstånd eller anmält laga
förfall, avhållit sig från tjänstgöring.
Mom. A. Är tjänstefel av beskaffenhet, att därå enligt allmän lag följer

fängelse eller straffarbete, eller innefattar det kränkning av annans rätt, så
att skadestånd därför kan ifrågakomma, eller finner styrelsen eljest skäl att
skilja saken från sig, må styrelsen förordna om den felaktiges ställande
under åtal vid domstol, med rätt för styrelsen att i sammanhang härmed
avstänga honom från tjänstgöring.
Mom, 5, På styrelsen ankommer att, då från redogörare eller andra

verkets tjänstemän förklaringar eller yttranden infordras, för uraktlåtenhet
att avgiva desamma inom föreskriven tid förelägga antingen lämpliga viten
eller ock det äventyr, att målet på förhandenvarande skäl avgöres, även
som att i förekommande fall ålägga den försumlige att utgiva vite, som för
suttits.

Mom. 6. Böter och viten, som ådömas av styrelsen, tillfalla statens järn
vägars änke- och pupillkassa.
Dylika böter och viten indrivas genom styrelsens försorg samt redovisas

i  styrelsens räkenskaper.

§ 61.

Förman är berättigad att, då sådant erfordra^ till undvikande av fara
eller för behörig ordning i tjänsten, försätta ur tjänstgöring envar, som
honom omedelbarligen bör lyda, dock med skyldighet, därest en dylik åtgärd
vidtagits av annan än generaldirektören, för den, som vidtagit åtgärden, att
anmäla densamma för sitt närmaste högre befäl, varefter i vanlig ordning
förfares.

8. Besvär över järnvägsstyrelsens beslut.

§ 62.

Besvär över Mom, 1. Ändring i styrelsens beslut må, därest ej annorlunda är stadgat,
^^beSuf."^ sökas genom besvär hos Kungl. Maj:t i kommunikationsdepartementet inom

Försättande
ur tjänst
göring.
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en månad från det klaganden erhållit del av beslutet; skolande beslut om
tjänstetillsättning eller om förslag därtill anses hava kommit klaganden till
del den dag, då beslutet tillkännagivits genom anslag i styrelsens lokal.

Besvär över styrelsens beslut skola emellertid inom nyss angivna tid an
föras i kammarrätten i följande mål, nämligen:

a) anmärkningsmål, avseende prövning av någon revisionskontorets an
märkning vid kassaredogörelserna med därtill börande verifikationer eller
inom förrådsbyrån framställd anmärkning vid förrådsredogörelserna med
därtill börande verifikationer eller av någon kontrollkontorets anmärkning
vid uppbördsredogörelserna med vad därtill börer;

b) mål om avlöningsförmån, såvitt förmånen enligt fastställd stat eller
annan gällande föreskrift skall utgå under sådana förhållanden, att frågan,
huruvida förmånen rätteligen åtnjutits, författningsenligt kan såsom anmärk
ningsmål komma under kammarrättens prövning;

c) mål om resekostnads- och traktamentsersättning, såvitt därom gäller
vad under b) sagts ifråga om avlöningsförmån; samt
d) mål om delaktighet i eller avgift till pensionsinrättning eller annan så

dan allmän anstalt eller kassa samt om rätt till pension eller dylik förmån,
där sådan fråga bar avseende å pensionering av befattningshavare i statens
järnvägars tjänst i denna hans egenskap.
Mom. 2. Beslut om tjänstemans avstängning från tjänstgöring går i verk

ställighet utan binder av besvärs anförande.

II. Distrikten.

9. Distriktsbefälet.

§ 63.

Varje distrikt förvaltas, i enlighet med vad i denna instruktion och gäl- oistriktsbe-^  fälets orga-
lande arbetsordning närmare bestämmes, av en distriktschef såsom distriktets nisation.
chef samt sektionerna av de honom underställda sektionsföreståndarna, förste
baningenjörer eller baningenjörer, förste maskiningenjörer eller maskiningen
jörer, förste trafikinspektörer eller trafikinspektörer till antal motsvarande
sektionernas antal.

Vid varje distrikt finnes ock anställd en militärassistent mel tjänsteställ
ning motsvarande den, som tillkommer trafikinspektör.

Vid distrikten anställas i övrigt tjänstemän till det antal, gällande stat
angiver.

Vid distrikt, till vilket bör ångfärja eller annat fartyg, finnes dessutom
anställd färje- och fartygspersonal till det antal, gällande stat utvisar.

Därest så prövas lämpligt, förordnar styrelsen särskild tjänsteman att i
egenskap av arbetschef biträda distriktscbefen vid ledningen av större ny-
eller ombyggnadsarbeten inom distriktet.

§ 64.

Distriktscbefen är såsom distriktets chef styrelsen i första band ansvarig
för de till distriktet börande järnvägarnas ekonomiska och reglementsenliga
skötsel samt för den allmänna ordningen inom distriktet. I sin nämnda
egenskap bar han att i den dagliga löpande tjänsten utöva ledningen av
distriktets förvaltning i alla distriktet berörande angelägenheter och därvid

Distrikts
chefen.
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Seklions-
föreständare.

antingen själv eller i den omfattning, han finner lämplig, genom sina under
lydande organ behandla och avgöra förekommande ärenden. Han skall ge
nom inspektion och annorledes övervaka, att samverkan och samarbete
mellan de olika tjänsteställena och deras personal äga rum. Han företräder
distriktet, därvid han i förhållande till främmande myndigheter och allmän
heten har att, vad distriktet vidkommer, bevaka statens järnvägars rätt och
intresse. Han har att följa förhållandena inom distriktets trafikområde och
därvid stå i nära förbindelse med allmänheten för att lära känna dess behov
och önskemål. Han har att själv vidtaga eller hos styrelsen föreslå anord
ningar, som kunna bidraga till frambringande av ny trafik eller upparbetande
av redan befintlig. Han skall dessutom i övrigt vidtaga sådana åtgärder,
som lända till befordrande av järnvägens ändamål, förökande av dess in
komster och minskande av dess utgifter. Han är styrelsen närmast ansvarig
för att hans ämbetsområde berörande författningar och bestämmelser noga
efterlevas och att de till distriktets disposition lämnade anslag icke över
skridas.

Inbördes sidoordnade äro distriktscheferna pliktiga att samarbeta med
varandra, när helst detta i tjänstens intresse kräves.

§ 65.

Sektionsföreståndare är distriktschefen direkt underställd. Han är distrikts
chefen närmast ansvarig för att tjänsten inom hans sektion i alla till den
samma hörande grenar handhaves, ordnas och övervakas på tillfredsställande
sätt och har allt efter vad i denna instruktion samt i den av styrelsen ut
färdade arbetsordningen för distriktsbefälet stadgas eller distriktschefen när
mare bestämmer att bereda och till distriktschefens avgörande hänskjuta eller
själv avgöra de till hans sektion hörande ärendena. Inbördes sidoordnade
äro sektionsföreståndarna pliktiga att samarbeta med varandra, när helst
detta i tjänstens intresse kräves.

Militär
assistenten.

66.

Militärassistenten är direkt underställd distriktschefen och deltager, därest
militär sakkunskap erfordras, i handläggning av ärenden angående järn
vägarnas användande för militära ändamål såväl i krig som fred, vilken
handläggning allt efter ärendenas beskaffenhet och efter styrelsens eller
distriktschefens närmare bestämmande äger rum antingen hos distriktschefen
eller hos vederbörande sektionsföreståndare.

Distrikts
kansli.

§ 67.
För varje distrikt finnes till distriktschefens hjälp vid göromålens behö

riga skötande ett distriktskansli, i vilket, om ej annorlunda för särskilt fall
bestämmes, ingå dels en distriktssekreterare och ombudsman för administra
tiva och rättsliga angelägenheter, dels en baningenjör, en maskiningenjör
och en trafikinspektör som fackkunniga i han-, maskin- och trafiktjänsten,
dels en distriktskamrerare såsom föreståndare för kamrerarkontoret, dels
ock en distriktskassör såsom föreståndare för distriktskassan.
Å distriktskansliet finnes i övrigt anställd erforderlig teknisk och kameral

personal av olika grader.
Inom distriktskansliet har distriktschefen att ordna och fördela arbetet, i

den mån ej särskilda föreskrifter härutinnan givits i denna instruktion eller
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av styrelsen, ävensom att övervaka ärendenas behöriga gång. Han äger
ensam beslutanderätt, på sätt i denna instruktion samt i arbetsordningen för
distriktsbefälet närmare bestämmes, i alla ärenden — med de undantag, som
nedan i § 87 mom. 3 angivas — i vilkas avgörande han deltager.
Ovannämnda baningenjör, maskiningenjör och trafikinspektör äro var för

sitt fackoniråde inför distriklschefen föredragande i anställnings- och beford
ringsfrågor ävensom i övrigt i den omfattning, distriktschefen prövar lämp
ligt, samt hava att efter uppdrag av distriktschefen utföra nödiga utredningar
samt förrätta inspektion. Till deras direkta avgörande kunna ävenledes av
distriktschefen hänskjutas vissa ärenden eller grupper av ärenden.

Distriktschefen kan jämväl lämna annan tjänsteman uppdrag att utreda
och för honom föredraga eller själv avgöra visst ärende.
I egenskap av distriktets ombudsman tillkommer distriktssekreteraren att

själv eller genom av honom befullmäktigat ombud inför underdomstolar
och andra myndigheter ävensom inför skiljemän anhängiggöra, utföra och
bevaka statens järnvägars rätt och talan i rättegångsärenden inom distriktet
samt övriga mål och ärenden inom distriktet av rättslig natur. Han är jäm
väl föredragande i bestraffningsmål.

68.

Bestämmelser rörande de olika expeditionernas och kontorens vid distrik- ̂ XkoZrs"
ten verksamhet samt rörande sättet och ordningen för göromålens bestn-
dande å dessa expeditioner och kontor ävensom rörande de särskilda tjänste
männens åligganden och övriga tjänsteförhållanden meddelas i arbetsord
ningen för distriktsbefälet med rätt för styrelsen att överlämna åt vederbö
rande distriktschef att i sådant avseende meddela till äventyrs ytterligare
erforderliga stadganden.
För att undvika onödig skriftväxling skall mellan de olika befattnings

havarna såväl inom distriktskansliet som mellan dem och tjänstemännen
vid sektionerna muntlig förhandling äga rum i största möjliga omfattning.

Skiljaktig
mening.

§ 69.

Fattar distriktschefen i anställnings- och befordringsfrågor beslut, som
strider mot föredragandens åsikt, åligger det denne att anmäla och å det
koncept till den i ärendet utgående expeditionen, vilket i sådant fall skall
uppsättas och förvaras, låta anteckna sin skiljaktiga mening. Förekommer
skiljaktig mening i dylikt ärende, som skall anmälas hos styrelsen, skall
den å konceptet därom gjorda anteckningen intagas i expeditionen.

§ 70.

Protokoll föres, då ärende rörande bestraffning av personal avgöres samt ProtokoU.
då ärende förekommer, i vilket enligt gällande författning angående upp
handling och arbeten för statens behov samt försäljning av staten tillhörig
lös egendom protokoll skall föras.

§ 71.

Skrivelser och expeditioner, vilka utfärdas på grund av beslut, fattat av
distriktschefen, underskrivas av honom samt kontrasigneras, om ärendet gällt nande.
anställning, befordring eller bestraffning, av föredraganden.
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Skrivelse eller expedition i annat ärende, avgjort å distriktschefens väg
nar av annan tjänsteman, underskrives av denne, varvid ovanför underskrif
ten sättes »För distriktschefen».

10. Revision av distriktens förvaltning.

§ 72.

. Å styrelscns revisionskontor siffergranskas distriktens räkenskaper med
tillhörande verifikationer samt kontrolleras författningsenligheten av de
gjorda utbetalningarna och av de förvaltningsåtgärder, som föranlett de
samma.

§ 73.
Sakiig_gransk- Sedan distriktens räkenskapshandlingar granskats å revisionskontoret, på

sätt i § 72 sägs, skola de å vederbörande byråer inom styrelsen undergå
ytterligare granskning för vinnande av kontroll å såväl ändamålsenligheten
av gjorda utbetalningar och av de förvaltningsåtgärder, som föranlett dessa,
som ock lämpligheten av erlagdä pris.

§ 74.

nin^rs^prSv- Anmärkning, som framställts vid den å revisionskontoret eller å styrelsensning. byråer verkställda granskningen av distriktens räkenskapshandlingar, prö
vas av styrelsen, därvid styrelsen har att bedöma anmärkt utbetalning eller
förvaltningsatgärd med hänsyn i främsta rummet till dess lämplighet samt
äger att även i fall, då utbetalning eller förvaltningsåtgärd befinnes författ-
ningsstridig, med avseende a särskilda omständigheter i målet befria veder
börande redogörare från ersättningsskyldighet.

§ 75.

^ra^^nsk-"" .Överrevisorerna skola upptaga till bedömande styrelsens beslut i anled
ning. ning av de anmärkningar, som framställts vid den å revisionskontoret och å

styrelsens byråer verkställda granskningen av distriktets räkenskapshand
lingar. Har styrelsen ogillat anmärkning, som överrevisorerna finna befo
gad, eller befriat vederbörande redogörare från ersättningsskyldighet, därest
sådan enligt överrevisoremas mening bort åligga honom, äga dessa att därå
fästa riksräkenskapsverkets uppmärksamhet, såvitt de ej finna sig böra i
anledning av angivna förhållandet själva anhängiggöra talan i kammarrät
ten; Har styrelsen ogillat anmärkning mot utbetalning eller förvaltnings
åtgärd, som överrevisorerna finna olämplig eller mindre ändamålsenlig,
hava dessa att anmäla förhållandet hos Kungl. Maj:t, därest de icke finna
saken kunna bero därvid, att styrelsens uppmärksamhet fästes därå.

överrevisorerna äga att jämväl omedelbart granska distriktens räkenska
per och ̂ kontrollera deras förvaltning, för vilket ändamål överrevisorerna
äga att, i den mån de anse sådant behövligt, infordra distriktens räkenskaps-
handlingar, protokoll, akter med koncept och kopior till skrivelser, som ut
gått fran distriktsbefälet, samt kostnadsförslag, ritningar och andra hand
lingar, som kunna finnas erforderliga för granskningens verkställande.

Beträffande anmärkning, som av överrevisorerna framställts vid gransk
ning av distriktens räkenskaper och förvaltning, gäller vad i § 25 är sagt om
anmärkning, som av överrevisorema framställts vid granskning av styrelsens
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räkenskaper och förvaltning, och skall, på sätt i § 26 stadgas, åtgärd, som av
överrevisorerna vidtagits i anledning av granskningen, omförmälas i över-
revisoremas berättelse.

§ 76.

Statens järnvägsbyggnaders å arbetslinjen förda räkenskaper med tillhö- jj^Vl^ygg.
rande verifikationer undergå på det sätt, styrelsen närmare bestämmer, så- radernas tör-
dana olika slag av granskning, som i §§ 72 och 73 omförmälas.
Anmärkning, som därvid framställes, prövas av styrelsen i enlighet med

vad i § 74 sägs om anmärkning mot distriktens räkenskapshandlingar, och
gäller vad i § 75 stadgas angående överrevisorernas befattning med distrikts
räkenskaperna och distriktens förvaltning i tillämpliga delar jämväl om järn
vägsbyggnadernas å arbetslinjen förda räkenskaper och linjebefälets för
valtning.

11. Tjänstetillsättning, semester och annan tjänstledighet, vikariat samt
avsked vid distrikten.

§ 77.

Distriktschef tillsättes på förordnande för en tid av högst sex år för varje
gäng. . .

övriga tjänstemän vid distrikten tillsättas genom konstitutorial.
torial.

§ 78.

Distriktschef förordnas av Kimgl. Maj :t efter förslag av generaldirektören.
Förste kansliskrivare, kansliskrivare samt tjänstemän, tillhörande 15 :e—

27 :e lönegraderna, med undantag av ritare och tjänstemän inom mästargra-
derna, tillsättas av styrelsen efter förslag av distriktschef.
övriga tjänstemän tillsättas av distriktschef med rätt dock ̂ för styrelsen

att vidtaga sådana anordningar, att befordran till ordinarie ritarbefattning
icke må vinnas å visst distrikt avsevärt tidigare än å andra distrikt.
Ärenden rörande tjänstetillsättning skola behandlas av distriktschefen efter

föredragning inom distriktskansliet av haningenjören, maskiningenjören eller
trafikinspektören allt efter den tjänstegren, vederbörande befattning tillhör,
eller, därest denna grund ej kan tillämpas, av distriktssekreteraren.
Tillkännagivande av. distriktschefens beslut om tillsättning av tjänst skall

ske genom anslag i distriktskansliets lokal, varjämte anmälan om tjänste
tillsättningen göres av distriktschefen hos styrelsen.

Anm. Enligt styrelsens beslut den 15 februari 1936 skall tillsvidare ritarbefattning å
distrikt, i likbet med kontorsskrivar- och stationsskriyartjanste^ tillsattas ay atyreUem
avgives av styrelsen, samt tjänstgör, då hans_ biträde av distriktschef på- vägsiäkare_
fordras eller eljest av styrelsen anses erforderligt. 'irietfänste-"

Järnvägsläkare antages av distriktssekreteraren.
Järnvägsläkare antages för viss av styrelsen bestämd tid av distriktschefen

på föredragning av distriktssekreteraren.
Icke ordinarie tjänsteman antages av styrelsen efter förslag från distrikts

chefen eller av distriktschefen, allt eftersom motsvarande ordinarie befatt
ning tillsättes av styrelsen eller av distriktschefen.

Arbetare anställes av sektionsföreståndare.

män.
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Tjänstbyte.

§ 80.
Fråga om tjänstbyte mellan innehavare av befattning, som distriktschef

äger att tillsätta, avgöres av distriktschef eller, därest de ifrågavarande
tjänstemännen tillhöra olika distrikt, av de myndigheter, som tillsatt tjänste-
männen.

§ 81.

Förste baningenjör, baningenjör, förste maskiningenjör, maskiningenjör,
telegrafingenjör samt signalingenjör skola hava avlagt högre teknisk examen
vid svenskt eller främmande läroverk eller avgångsexamen efter den 1 ja
nuari 1917 från Chalmers tekniska instituts i Göteborg högre avdelning.

Distriktssekreterare skall hava avlagt examen, medförande behörighet till
domarhefattning.

Militärassistent vid distrikt skall vara kompaniofficer vid generalstabskåren
eller vid något av arméns truppförband samt hava fullgjort två års kom-
meiadering vid statens eller enskilda järnvägar.

Angfärjehefälhavare, förste styrman och reservhefälhavare samt andre
styrman skola hava avlagt studentexamen eller avgångsexamen från handels-
gymnasium eller teknisk elementarskola eller ock realskolexamen med skyl
dighet att, därest godkänt betyg i tyska eller engelska språken ej erhållits,
förete av behörig lärare utfärdat intyg om godkända insikter i det av dessa
språk, i vilket godkänt betyg ej erhållits, motsvarande det för realskol
examen fastställda kunskapsmåttet, eller hava såväl erhållit avgångsbetyg
fran klass 5 vid högre allmänt läroverk, real- eller samskola, som ock kunna
förete intyg om godkända kunskaper i tyska och engelska språken, motsva
rande de för realskolexamen fastställda. Ångfärjebefälhavare samt förste
styrman och reservbefälhavare skola dessutom innehava sjökaptensbrev,
andre styrman hava avlagt sjökaptensexamen och innehava styrmansbrev
samt tredje styrman innehava styrmansbrev. Övermaskinist och andre
maskinist skola innehava maskinistbrev av 1 :a klass (övermaskinistbrev)
saint tredje maskinist innehava maskinistbrev av 2:a klass.

l^inii^spektor, elektroingenjör ocb underingenjör skola
tekniskt afi examen åtminstone från teknisk elementarskola eller
Solafi ̂ tnnktfT"" ® I®"" från maskinyrkesskolan vid tekniska
under villknr ® I®" vid tekniska läroverket i Malmö
komn]etYiSr'oI bada avgångsexamina beträffar, att desamma
r ursxe rrTrrpv-.^ ,. „ ^ i nF.TipTjL

het i järnvägsdrift. Därjämte skola dessa befattningshavare liksom också
övriga ej särskilt nämnda tjänstemän vid distrikten inom 15:e—27:e löne
graderna — med undantag av ritare och tjänstemän inom mästargraderna
— ävensom förste kansliskrivare och kansliskrivare hava avlagt studentexa
men eller avgångsexamen från handelsgymnasium eller teknisk elementar
skola eller tekniskt gymnasium eller realskolexamen, under villkor, vad
sistnämnda examen beträffar, av vitsord om godkända insikter i moders
målet, tyska, engelska, franska, geografi och matematik, eller ock kunna
förete fullständigt avgångsbetyg från statens normalskola för flickor eller
sådant högre läroverk för kvinnlig ungdom, beträffande vilket Kungl. Maj:t
förordnar, att avgångsbetyg därifrån skall medföra enahanda kompetens
som avlagd realskolexamen.
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Finner styrelsen sökande till ledigbliven tjänstebefattning, som av styrel
sen tillsättes, på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen,
oaktat han icke uppfyllt de för densamma föreskrivna kompetensvillkor,
äger styrelsen besluta därom, att sökanden utan hinder av berörda omstän
dighet må kunna utnämnas till ifrågavarande befattning. Dispens, som
sålunda medgivits, gäller alla befattningar, för vilka äro fastställda enahanda
kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens med
givits.

I övrigt skall vad i § 51 stadgas såsom villkor för att kunna av styrelsen
antagas till ordinarie befattning vid styrelsen gälla såsom villkor jämväl
för att av styrelsen eller distriktschef kunna antagas till ordinarie befattning befattning,
vid distrikt.

[» Ledig befatt-§82. . .
Vad i §§ 52 och 53 stadgas rörande kungörande av lediga befattningar ̂  nmg.

hos styrelsen, om sådana befattningars tillsättande samt om tillkännagivande"
av beslut om tillsättning eller förslag därtill skall äga motsvarande tillämp-"
ning jämväl när fråga är om dels lediga befattningar vid distrikten inom ̂
15:e—27:e lönegraderna, dels ock lediga förste kansliskrivar-, kansliskrivar-'
och kopistbefattningar samt stationsmästarbefattningar av 6:e och 7:e klass, »
dock med iakttagande att, därest konstitutorial å befattningen skall utfärdas -
av styrelsen, ansökningarna skola ingivas till vederbörande distriktschef,,
vilken har att till erhållande av tjänsten förorda den bland de sökande, som,
distriktschefen med hänsyn till förtjänst och skicklighet anser företrädesvis -
böra ifrågakomma till densamma, ävensom att tillkännagivande av distrikts- ̂
chefens beslut om förslag till tillsättning av tjänst skall ske genom anslag i
i distriktskansliets lokal.

§ 83.

Generaldirektören bestämmer det distrikt, för vilket varje distriktschef ̂ acefingoch
skall vara chef. .. . . .
För tjänsteman vid distrikt, vilken utnämnts till sin befattning av sty

relsen, bestämmer styrelsen det distrikt, han skall tillhöra. Den sektion
eller den tjänstgöringsort, vid vilken han skall tjänstgöra, ävensom den
expedition eller det kontor, varest han skall vara placerad, bestämmas i
erforderliga fall och såvitt styrelsen ej i sådant avseende förordnat av
distriktschefen.

För tjänsteman, som utnämnts av distriktschef, bestämmer distriktschefen,
därest frågan icke överlämnas till avgörande av underordnad myndighet,
den tjänstgöringsort samt den expedition eller det kontor, varest den ut
nämnde skall tjänstgöra.

Tjänsteman vid distrikt må av styrelsen utan ansökning förflyttas till
annan befattning vid statens järnvägar. Tjänsteman, som tillsatts av distrikts
chefen, kan av distriktschefen på enahanda sätt förflyttas till annan sådan
befattning vid distriktet, som tillsättes av distriktschefen.
Envar, som blivit antagen till ordinarie befattning vid distrikt, skall

tjänstgöra, när och varhelst han därtill beordras, och utföra de göromål av
vad slag det vara må, som åläggas honom i tjänsten, även därest dylikt
åläggande på grund av föreliggande omständigheter avser fullgörande av
annan befattningshavares tjänsteåliggande.
I övrigt är varje vid distrikt anställd tjänsteman pliktig att ställa sig till
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efterrättelse de föreskrifter, som i särskilda fall med avseende å tjänst
göringen meddelas av honom överordnad myndighet eller förman.

Semester och
annan tjänst

ledighet.

Vikariat.

§ 84.
Utan att hava fått sig semester eller annan tjänstledighet beviljad äger

distriktschef att begagna sig av dylik ledighet undér en tid av högst två
dagar i följd med skyldighet att därom göra anmälan hos styrelsen. Längre
tids ledighet än nu är sagt beviljas distriktschef av styrelsen.

Semester och annan tjänstledighet för övriga tjänstemän vid distriktet
beviljas på sätt arbetsordningen närmare angiver.

§ 85.
Mom, t. Är distriktschefen av ledighet för sjukdom eller av annan orsak

förhindrad att utöva sin befattning, sköter, såvitt ej annorlunda av styrelsen
förordnas, den i distriktskansliet anställde trafikinspektören de löpande göro-
målen. Vikariat för kanslitjänsteman skall förekomma blott om distrikts-
chefen så prövar erforderligt för expeditionsgöromålens gång.
Mom. 2. Därest sådant finnes nödigt, äger i sammanhang med beviljande

av tjänstledighet den myndighet, som beviljat tjänstledigheten, att förordna

Beslut cm tjänstens uppehållande genom vikarie.avlönings ut- Mom. 3. Har tjänstledighet beviljats tjänsteman utöver den tid, under
^vi"^tläns1-^ vilken denne är berättigad att oavkortat uppbära honom tillkommandeledighet, avlöning, äger den myndighet, som beviljat tjänstledigheten, att tillika i

enlighet med därutinnan meddelade bestämmelser meddela beslut i fråga
om avlönings utgående.

§ 86.

^ande! Moin, 1. Ansökning om avsked med rätt till invalid- eller sjukpensionskall alltid prövas av styrelsen. Avsked i annat fall må på begäran beviljas
tjänsteman vid distrikt av den mynlighet, som tillsatt tjänstemannen, med
skyldighet för distriktschefen att underrätta styrelsen om avsked, som be
viljats av distriktschefen.
Mom. 2. Rörande tjänstemans vid distrikt skyldighet att efter viss tid

med pension avgå från tjänsten är särskilt stadgat.
•  Mom, s. Icke ordinarie tjänsteman kan efter viss tid förut skedd upp

sägning entledigas av den myndighet, av vilken han antagits.

12.

Tjänstefel av
distriktsper
sonal. Olov
ligt nedläg
gande av ar
betet m. m.

Åtal mot distriktspersonalen samt dennas ansvar för tjänstefel.

§ 87.
Mom. 1. Vad i § 60 mom. 1 är stadgat angående bestraffning av den hos

styrelsen anställda personalen gäller i de delar, som avse bestraffningsrättens
utövande av styrelsen, jämväl beträffande bestraffning av distriktschef samt
underlydande sektionsföreståndare ävensom å distriktskansliet anställda
tjänstemän j 21 :a och högre lönegrader.
Mom. 2. Annan distriktstjänsteman än nu är nämnd, anställd vid distrikts-

kansliet, må av distriktschefen ådömas för klandervärt uppförande och för
tjänstefel av lindrigare beskaffenhet böter, motsvarande högst tre dagars lön.
Enahanda bestraffningsrätt tillkommer sektionsföreståndare beträffande dem
underlydande linjepersonal. Mål rörande fel eller försummelse, i vilket såväl



31

distriktstjänstemaii som personal vid huvudverkstad eller huvudförråd eller
personal från olika sektioner äro inblandade, skall behandlas av distrikts
chefen, så ock mål, där sektionsföreståndaren själv är den, som ursprung
ligen påtalar förseelsen.
Mom, 3. För svårare tjänstefel eller klandervärt uppförande må distrikts

tjänsteman kunna i den ordning, i detta moment sägs, ådömas böter, mot
svarande högst en månads lön, eller mistning av tjänsten under högst en
månad. Vid avgörandet av dylika mål skola deltaga distriktschefen, distrikts
sekreteraren och, då målet avser en vid han-, maskin- eller trafikavdelningen
anställd tjänsteman, den å kansliet anställde baningenjören, maskiningen
jören eller trafikinspektören samt i övriga fall trafikinspektören. Distrikts
sekreteraren är i dessa ärenden föredragande. Avgörandet sker efter om
röstning mellan de i handläggningen deltagande, och såsom beslut skall
gälla den mening, varom flertalet förenat sig, eller vid lika röstetal den
mening, som innebär frikännande eller den lindrigaste påföljden.

Skiljaktig mening antecknas i protokollet.
Mom, 4. Låter den felande sig icke rätta av sådan bestraffning eller är |

felet av svårare beskaffenhet, skall distriktschefen anmäla saken hos styrel- I
sen, som må döma till mistning av tjänsten under högst tre månader. För
tjänstefel må styrelsen ock kunna döma till avsättning.

Mistning av tjänsten på viss tid innebär för den bestraffade förlust under
den tid, bestraffningen avser, av de rättigheter och förmåner, som medfölja
tjänsten. Åtnjuter den bestraffade tjänstebostad, må han under tid, för vil
ken han dömts till mistning av tjänsten, likväl bibehållas vid bostaden mot
erläggande av stadgad ersättning.
Mom, 5, Tjänsteman vid distrikt, som lägger hinder i vägen för tjänstens

punktliga fullgörande genom nedläggande av arbetet, utan att ledighet eller
avsked beviljats honom, eller genom otillbörligt fördröjande av arbetet, eller
som inför samlade befattningshavare inom verket uppmanar till sådan hand
ling, som nu är nämnd, skall, där handlingen icke faller under allmän lag,
anses därigenom gjort sig skyldig till sådant tjänstefel av svårare beskaf
fenhet, därå avsättning kan följa.
Mom, 6, Icke ordinarie tjänsteman, som gör sig skyldig till försumlighet,

oskicklighet eller klandervärt uppträdande eller som gör sig skyldig till fel
i  tjänsten, må efter viss tid förut skedd uppsägning skiljas ur statens järn
vägars tjänst av den myndighet, som antagit tjänstemannen, eller ock dömas
jämlikt bestämmelserna i mom. 2, 3 och 4.
Vad i § 60 mom. 3 stadgas om uteslutande från verket gäller jämväl i

avseende å icke ordinarie tjänsteman vid distrikt.
Mom. 7. Stadgandena i § 60 mom. 4, 5 och 6 angående rätt för styrelsen

att förordna om tjänstemans ställande under åtal vid domstol samt i sam
manhang därmed om hans avstängande från tjänstgöring, angående föreläg
gande av vite m. m. samt angående dispositionen av böter och viten gälla
jämväl med avseende å den vid distrikten anställda personalen.

Böter och viten, som ådömas av distriktsmyndighet, indrivas genom di
striktsmyndighetens försorg och redovisas i dess räkenskaper.

§ 88.

Förman är berättigad att, då sådant erfordras till undvikande av fara eller Försättande
för behörig ordning i tjänsten, försätta ur tjänstgöring envar, som honom "yrfng.*
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omedelbarligen bör lyda, dock med skyldighet, därest dylik åtgärd vid
tagits av annan än distriktschef, för den, som vidtagit åtgärden, att anmäla
densamma för sitt närmaste högre befäl, varefter i vanlig ordning förfares.

13. Besvär över distriktsmyndighets beslut.

§ 89.

(Hs?riktschefs Ändring i heslut jämlikt § 87 mom. 2 meddelat av sektions-
ra. fl. beslut, föreståndare sökes hos styrelsen före klockan 12 å femtonde dagen efter

erhållen del av heslutet.

Ändring i annat heslut av sektionsföreståndare sökes hos distriktschefen
före klockan 12 å femtonde dagen efter erhållen del av heslutet.
Mom. 2. Ändring i heslut av distriktschef eller av annan tjänsteman för

distriktschefen sökes genom anförande av besvär hos styrelsen före klockan
12 å femtonde dagen efter erhållen del av heslutet; skolande heslut av
distriktschefen om tillsättning av tjänst eller om förslag till sådan tillsätt
ning anses hava kommit klaganden till del den dag, då heslutet tillkänna
givits genom anslag i distriktskansliets lokal.
Den i detta moment stadgade klagotid skall ock tillämpas i fråga om

heslut jämlikt § 87 mom. 3.
Mom. 3. Beslut om tjänstemans avstängning från tjänstgöring går i verk

ställighet utan hinder av besvärs anförande.

III. Huvudverkstäderna och huvudförråden.

14. Huvudverkstädernas och huvudförrådens organisation.

§ 90.

s?Snroch rullande materielens underhåll finnas huvudverkstäder i Örebro—
huvudför- Tomteboda, Göteborg, Malmö, Östersund—Bollnäs och Notviken—Boden,
råden. Huvudförråd finnas i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö, Östersund—

Bollnäs och Boden.

§ 91.

fJiSfndare Varje huvudverkstad förvaltas, i enlighet med vad i denna instruktion
och förråds- och i den för huvudverkstäderna gällande arbetsordningen närmare hestäm-
intendenter. verkstadsföreståndare. Verkstadsföreståndaren vid verkstaden i

Örebro är maskindirektör och vid övriga huvudverkstäder förste maskin
ingenjör.

Föreståndare för liuvudförråden äro fem förrådsintendenter, stationerade
i^ Örebro, Göteborg, Malmö, Östersund och Luleå. Förrådsintendenterna i
Örebro, Göteborg och Malmö äro chefer för å dessa platser befintliga huvud
förråd; förrådsintendenten i Östersund är chef för huvudförråden i Öster
sund och Bollnäs samt förrådsintendenten i Luleå chef för huvudförråden
i Boden och Notviken. '
Vad i denna instruktion stadgas om förrådsintendent gäller även maskin

direktören i Örebro i hans egenskap av föreståndare för huvudförrådet där
städes.
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§ 92.

Vid huvudverkstäderna och huvudförråden anställas tjänstemän till det vid huvud-

antal, gällande stat angiver.
g 93, förråden.

Verkstadsföreståndaren är styrelsen ansvarig för verkstadens ekonomiska
drift samt för att verkstadstjänsten och arbetet inom verkstaden handhaves o^J^rråds-
på ett tillfredsställande sätt. Han har att med den självständighet, som på åligganden,
grund av stadgandena i denna instruktion och i arbetsordningen för huvud
verkstäderna samt enligt styrelsens särskilda bestämmande tillkommer ho
nom, ordna, leda och övervaka de arbeten, som skola utföras i verkstaden,
samt verkstadstjänsten i övrigt, ombesörja underhållet av verkstadens bygg
nader, anläggningar och maskinerier ävensom handlägga ärenden rörande
nya verkstadsbyggnader och anläggningar, då detta icke uppdrages åt han-
ingenjör vid den sektion, inom vilken verkstaden är belägen, eller åt särskild
arbetschef.

Alltefter vad i denna instruktion och nämnda arbetsordning närmare be
stämmes äger han själv avgöra de till hans handläggning hörande ärendena.
Vad i denna paragraf stadgats rörande verkstadsföreståndare äger mot

svarande tillämpning å förrådsintendent och skall därvid vad ovan sagts
om arbetsordning för huvudverkstäderna gälla om arbetsordningen för hu
vudförråden.

§ 94.

Närmare bestämmelser rörande de särskilda vid huvudverkstäderna och
huvudförråden anställda tjänstemännens åligganden och övriga tjänsteför- tioner m. m.
hållanden meddelas av styrelsen i arbetsordningen för huvudverkstäderna
och huvudförråden eller i instruktioner och reglementen för personalen eller
genom särskilda beslut.

§95.

Bestämmelser rörande expeditionernas och kontorens verksamhet samt ners^o^^^£)n-
rörande sättet och ordningen för göromålens bestridande å dessa kontor med- tor^verksam-
delas i arbetsordningen för huvudverkstäderna och huvudforraden, med
rätt för styrelsen att överlämna åt verkstadsföreståndaren och förrådsmten-
denten att i sådant avseende meddela till äventyrs ytterligare erforderliga
stadganden.

§ 96.

För ombesörjande av underhåll av verkstadsbyggnader, förrådsbyggnader
och anläggningar, nybyggnader samt om- och tillbyggnader äger verkstads- tjänst^ans
föreståndare respektive förrådsintendent, då erforderliga medel stå till hans
förfogande, hänvända sig till föreståndaren för den bansektion, inom vilken
verkstaden respektive huvudförrådet ligger.
Då juridiskt biträde erfordras vid förhör eller eljest, äger verkstadsfore-

ståndaren respektive förrådsintendenten att för sådant ändamål pakalla
distriktssekreteraren vid det distrikt, inom vilket verkstaden respektive hu
vudförrådet ligger. Vad i § 67 stadgas rörande distriktssekreterarens befo
genhet att utföra och bevaka distriktets rätt och talan gäller jämväl i ären
den berörande huvudverkstäderna och huvudförråden.

Verkstadsföreståndaren respektive förrådsintendenten äger att påkalla bi
träde av telegrafingenjören vid ovan nämnda distrikt i frågor av elektro-
teknisk art.
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Protokoll.

§ 97.

Protokoll föres, då ärenden rörande bestraffning av personal avgöres samt
då ärende förekommer, i vilket enligt gällande författning angående statens
upphandlings- och entreprenad väsende m. m. protokoll skall föras.

15. Revision av huvudverkstädernas och huvudförrådens förvaltning.

§ 98.
Revision av
huvudverk- Vad i §§ 72—75 stadgas rörande revision av distriktens förvaltning gäller
städjas och } tillämpliga delar jämväl om kontrollen över förvaltningen av huvudverk
rådens for- städerna och huvudförråden.
valtning.

Konstituto-
rial.

16. Tjänstetillsättning, tjänstledighet, vikariat och avsked vid huvudverk
städerna och huvudförråden.

§ 99.

De vid huvudverkstäderna och huvudförråden enligt stat anställda tjänste
männen tillsättas genom konstitutorial.

Tjänstetill
sättning.

§ 100.

Maskindirektören tillsättes av Kungl. Maj:t efter förslag av styrelsen.
Annan verkstadsföreståndare ävensom förrådsintendent tillsättes av sty

relsen.

övriga tjänstemän inom 15 :e och högre lönegrader — utom befattnings
havare, tillhörande mästargradema — ävensom kansliskrivare tillsättas aV
styrelsen efter förslag av vederbörande verkstadsföreståndare respektive för
rådsintendent.

Tjänstemän inom 12 :e och lägre lönegrader — med undantag för kansli
skrivare — samt befattningshavare, tillhörande mästargradema, tillsättas av
verkstadsdirektören respektive förrådsdirektören efter förslag av vederbö
rande verkstadsföreståndare respektive förrådsintendent.

§ 101.

kano^fcie Jämvägsläkare antages av verkstadsdirektören respektive förrådsdirektö-
ordinarie ren efter förslag av vederbörande verkstadsföreståndare respektive förråds

tjänstemän. .intendent.

Icke ordinarie tjänstemän inom de i § 100 tredje stycket angivna löne
grader med däri nämnt undantag antagas av styrelsen efter förslag av verk
stadsföreståndaren respektive förrådsintendenten.

Övriga icke ordinarie tjänstemän samt verkstads- och förrådsarbetare an
ställas av verkstadsföreståndaren respektive förrådsintendenten.

§ 102.

Tjänstbyte Fråga om tjänstbyte mellan tjänstinnehavare, som tillhöra huvudverk
stad och distrikt eller huvudverkstad och huvudförråd eller huvudförråd och

distrikt, avgöres av styrelsen.
Fråga om tjänstbyte mellan tjänstinnehavare, som tillhöra skilda huvud

verkstäder respektive skilda huvudförråd, avgöres beträffande tjänstemän,
tillhörande 24 :e och högre lönegrader, av styrelsen och beträffande övriga
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Kompetens-
vUlkor.

Ledig
befattning.

tjänstemän samt verkstads- och förrådsarbetare av verkstadsdirektören
respektive förrådsdirektören.

§ 103.

Maskindirektören skall hava avlagt högre teknisk examen vid svenskt eller
främmande läroverk eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från
Chalmers tekniska instituts i Göteborg högre avdelning.
För övriga befattningar vid huvudverkstäderna samt för befattningarna

vid huvudförråden gäller vad i § 81 är stadgat rörande motsvarande befatt
ningar vid distrikten.

§ 104.

Vad i §§ 52 och 53 stadgas rörande kungörande av lediga befattningar
hos styrelsen, om sådana befattningars tillsättande samt om tillkännagi
vande av beslut om tillsättning eller förslag därtill skall äga motsvarande
tillämpning jämväl när fråga om lediga befattningar inom 15 :e—27 :e löne
graderna ävensom kansliskrivar- och kopistbefattningar vid huvudverkstä
derna, dock med iakttagande att ansökningarna till annan befattning än
verkstadsföreståndare skola ingivas till vederbörande verkstadsföreståndare,
vilken bar att till erhållande av tjänsten förorda den bland de sökande, som
han med hänsyn till förtjänst och skicklighet anser företrädesvis böra ifråga-
komma till densamma, ävensom att tillkännagivande av verkstadsförestån
darens beslut om förslag till erhållande av tjänst, som tillsättes av styrelsen,
skall ske genom anslag i verkstadens lokal.
Vad sålunda föreskrivits skall äga motsvarande tillämpning i fråga om

ledig befattning vid buvudförråd, därvid gäller om förrådsintendent vad
ovan sagts om verkstadsföreståndare.

§105.

Vad i § 83 stadgas rörande tjänstemäns vid distrikten placering och tjänst- pTlcerin^^och
göringsskyldigbet gäller i tillämpliga delar jämväl för tjänstemän vid huvud-
verkstad med iakttagande, att det tillkommer verkstadsföreståndaren att,
i den mån sådant kan erfordras, bestämma den verkstadsavdelning, den
expedition eller det kontor, varest vid verkstaden anställd tjänsteman skall
tjänstgöra.
Vad sålunda föreskrivits skall äga motsvarande tillämpning i fråga om

tjänstemän vid buvudförråd, därvid gäller om förrådsintendent vad ovan
sagts om verkstadsföreståndare.

§ 106.

Utan att hava fått sig semester eller annan tjänstledighet beviljad äga
verkstadsföreståndare och förrådsintendent att begagna sig av dylik ledighet ledig^e^samt
under en tid av högst två dagar i följd med skyldighet att därom göra an- ^
mälan bos styrelsen. Längre tids ledighet än nu är sagt beviljas verkstads-
föreståndaren och förrådsintendenten av styrelsen.
Då verkstadsföreståndare är förhindrad att utöva sin befattning, inträder,

såvitt ej annorlunda av styrelsen förordnas, den i tjänsten främste av de
tekniska tjänstemännen vid verkstaden, som tillika bar kompetens till verk-
stadsföreståndarbefattning, såsom hans ställföreträdare.
Då förrådsintendent är förhindrad att utöva sin befattning, inträder, så

vitt ej annorlunda av styrelsen förordnas, den i tjänsten främste tjänste-
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mannen vid huvudförrådet å förrådsintendentens stationsort såsom hans
ställföreträdare.

Tjänstledighet åt verkstadsföreståndare respektive förrådsintendent under
lydande personal beviljas på sätt arbetsordningen närmare angiver.

Stadgandena i § 85 mom. 2 och 3 gälla i tillämpliga delar jämväl i fråga
om personalen vid huvudverkstäderna och huvudförråden.

§ 107.

Entledigande Vad i § 86 stadgas rörande tjänsteman vid distrikt gäller även tjänsteman
vid huvudverkstad och huvudförråd.

17. Åtal mot huvudverkstädernas och huvudförrådens personal samt dennas
ansvar för tjänstefel.

§ 108.

pe^ifafvid 1. I fråga om bestraffning av verkstadsföreståndare och förråds
huvudverk- intendent gäller i de delar, som avse bestraffningsrättens utövande av sty-
vudförråd. relsen, vad i § 60 mom. 1 finnes stadgat angående bestraffning av den vid

^SanL^av ^ly^^^lsen anställda personalen.
arbetet m.m. Mom, 2. Annan vid huvudverkstad och huvudförråd anställd tjänsteman

må av verkstadsföreståndaren respektive förrådsintendenten för klandervärt
uppförande eller för tjänstefel av lindrigare beskaffenhet ådömas böter, mot
svarande högst tre dagars lön. Låter den felande sig icke rätta av sådan be
straffning eller är felet av svårare beskaffenhet än som motsvarar den
bestraffning, verkstadsföreståndaren respektive förrådsintendenten äger
ådöma, skall verkstadsföreståndaren respektive förrådsintendenten anmäla
saken hos styrelsen, som må efter omständigheterna döma till böter, mot
svarande högst en månads lön, eller till mistning av tjänsten under högst
tre månader. För tjänstefel må styrelsen ock kunna döma till avsättning.
Äro tjänstemän, tillhörande huvudverkstad och distrikt eller huvudverkstad

och huvudförråd eller huvudförråd och distrikt, inblandade i saken, skall
denna behandlas enligt § 87 mom. 2 eller 3 allt efter felets beskaffenhet, där
ej frågan skall underställas styrelsens prövning.
Vad i § 87 mom. 4 är stadgat angående innebörden av bestraffningen mist

ning av tjänsten på viss tid m. m. gäller även om den vid huvudverkstad
och huvudförråd anställda personalen.
Mom. 3. Tjänsteman vid huvudverkstad eller huvudförråd, som lägger hin

der i vägen för tjänstens punktliga fullgörande genom nedläggande av arbe
tet, utan att ledighet eller avsked beviljats honom, eller genom otillbörligt
fördröjande av arbetet, eller som inför samlade befattningshavare inom ver
ket uppmanar till sådan handling, som nu är nämnd, skall, där handlingen
icke faller under allmän lag, anses därigenom hava gjort sig skyldig till
sådant tjänstefel av svårare beskaffenhet, därå avsättning kan följa.
Mom. 4. Bestämmelserna i § 87 mom. 6 om extra ordinarie tjänstemans

bestraffning samt i § 88 angående tjänstemans försättande ur tjänstgöring
gälla även med avseende å personal vid huvudverkstäderna och huvud
förråden.

Mom. 5. Jämväl med avseende å den vid huvudverkstad och huvudförråd
anställda personalen gälla i tillämpliga delar stadgandena i § 60 mom. 4, 5
och 6 angående rätt för styrelsen alt förordna om tjänstemans ställande
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under åtal vid domstol samt i sammanhang därmed om hans avstängande
från tjänstgöring och föreläggande av vite m. m. ävensom angående dispo
sitionen av böter och vit en.

Böter och viten, som ådömas av verkstadsföreståndare eller förrådsinten
dent, indrivas genom den dömandes försorg och redovisas i huvudverksta
dens respektive huvudförrådets räkenskap.

18. Besvär över verkstadsföreståndares och förrådsiiitendents beslut.

§ 109.

Ändring i beslut, meddelat av verkstadsföreståndare eller förrådsintendent,
sökes genom anförande av besvär hos styrelsen före klockan 12 å femtonde
dagen efter erhållen del av beslutet; skolande beslut av verkstadsförestån- intendents
dåre respektive förrådsintendent om förslag till erhållande av tjänst, som
tillsättes av styrelsen, anses hava kommit klaganden till del den dag, då
beslut tillkännagivits genom anslag i verkstadens respektive huvudförrådets
lokal.

Beslut om tjänstemans avstängning från tjänstgöring går i verkställighet
utan hinder av besvärs anförande.

Denna instruktion skall träda i kraft den 1 juli 1928, då instruktionen
för järnvägsstyrelsen med underlydande distriktsförvaltningar den 30 juni
1920 (nr 593) med däri sedermera gjorda ändringar upphör att gälla.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterniera

visso hava vi detta med egen hand underskrivit och med vårt kungl. sigill
bekräfta låtit. Stockholms slott den 22 juni 1928.

GUSTAF.
(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet) C. Meurling.
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Paragrafregister

till

Instruktion för järnvägsstyrelsen med underlydande

linjebefäl.
Sid.

\  1. Huvudorgan och verksamhetsområde 3

I. Järnvägsstyrelsen.

1. Järnvägsstyrelsens ämbetsbefattning.

i  2. Mom. 1. Till styrelsen centraliserade ärenden 3

Mom. 2. Rederiverksamhet 3

Mom. 3. Pensionering 3
Mom. 4. Åtgärder till gagn för personalen 4

f  3. Handhavande av statens järnvägsbyggnader 4
t  4. Förslag till Kungl. Maj.t i vissa ärenden m. m 4
I  5. Årsberättelse, förslag till personalstat m. m 4
;  6. Ärenden rörande de trafikerade järnvägarna, som skola underställas Kungl.

Maj :ts prövning 5
t  7. Samråd med vissa ämbetsverk 5

8. Järnvägsbyggnadsärenden, som skola underställas Kungl. Maj:ts prövning 6
t  9. Besiktning av ny bansträcka samt av rullande materiel 6
'  10. Leveranser under hand samt avskrivning eller försäljning av materiel m. m. 7
11. Avvikelser från fastställda transportavgifter m. m 7

2. Järnvägsstyrelsens sammansättning.

12. Ledamöter i styrelsen 8

13. Byråer inom styrelsen. Ombudsmän. Kontor 8

14. Tjänstemän inom styrelsen 8

15. Statens järnvägsbyggnaders personal 8
16. Icke ordinarie tjänstemän och sakkunniga biträden 9

3. Ledamöternas i järnvägsstyrelsen tjänsteåligganden.

17. Generaldirektören 9

18. Överdirektören 9
19. överingenjören 9
20. Verkstads- och förrådsdirektörerna 9

21. Byråchef 9

22. Järnvägsfullmäktig 10

23. Ombudsmännen 10
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4. Revision av järnvägsstyrelsens förvaltning.
Sid.

24. Överrevisorer

25. överrevisorernas åligganden i allmänhet
26. överrevisorernas berättelse

27. Överrevisorernas slutliga revision m.
28w överrevisorernas tillgång till handlingar v •••• H
29. Siffergranskning

5. Ärendenas handläggning inom järnvägsstyrelsen.

30. Ärendenas fördelning mellan byråerna
f 31. överdirektörens närvaro vid föredragning
32. Järnvägsfullmäktiges närvaro vid föredragning

t 33. Avdelningschefens vid generalstabens kommunikationsavdelning närvaro vid
föredragning

i 34. Samråd mellan föredragande
t 35. Närvarande vid föredragning av vissa personalärenden
[ 36. Tillkallande av tjänsteman att närvara vid visst ärendes föredragning 13
\ 37. Skiljaktig mening
i  38. Avgörande av bestraffningsärenden
\ 39. Byråchefs befogenhet m. m
i  40. Överingenjörens befogenhet
} 41. Verkstadsdirektörens befogenhet
} 42. överdirektörens befogenhet i vissa fall
^ 43. Ärendens avgörande under generaldirektörens och överdirektörens' frånvaro .. 15
J 44. Inskränkningar i styrelsens befogenhet under generaldirektörens frånvaro .. 15
} 45. Beslut under inspektionsresa och i brådskande fall
§ 46. Protokoll

} 47. Expeditioners undertecknande *
^ 48. Expeditioner till linjebefälet

6. Tjänstetillsättning, semester och annan tjänstledighet, vikariat samt avsked inom
järnvägsstyrelsen.

] 49. Tjänstetillsättning
§ 50. Kompetensvillkor
§ 51. Allmänna villkor för antagande till befattning m. 18
§ 52. Ledig befattning, som tillsättes av Kungl. Majit 19
g 53. Ledig befattning, som tillsättes av styrelsen 19
§ 54. Tjänstemans placering och tjänstgöringsskyldighet 19
§ 55. Arbetstid å tjänsterummet
§ 56. Semester och annan tjänstledighet ^
§ 57. Vikariat m. m

§ 58. Entledigande

7. Åtal mot järnvägsstyrelsens personal samt dennas ansvar för tjänstefel.
§ 59. Tjänstefel av ledamot i styrelsen
§ 60. Tjänstefel av annan tjänsteman. Olovligt nedläggande av arbetet m. m 21
§ 61. Försättande ur tjänstgöring

8. Besvär över järnvägsstyrelsens heslut.
22

§ 62. Besvär över styrelsens beslut
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II. Distrikten.

9. Distriktsbefälet.

Sid.

i  63. Distriktsbefälets organisation 23
\ 64. Distriktschefen 23

i 65. Sektionsföreståndare 24

i 66. Militärassistenten 24

t 67. Distriktskansli 24

t 68. Expeditioners och kontors verksamhet m. m 25

I  69. Skiljaktig mening 25
70. Protokoll 25

I  71. Expeditioners undertecknande 25

10. Revision av distriktens förvaltning.

72. Siffergranskning ni. m 26
f  73. Saklig granskning 26
74. Anmärkningars prövning 26
75. överrevisorernas granskning 26
76. Revision av järnvägsbyggnadernas förvaltning 27

11. Tjänstetillsättning, semester och annan tjänstledighet, vikariat samt avsked vid
distrikten.

77. Förordnande och konstitutorial 27

78. Tjänstetillsättning 27
79. Militärassistent, järnvägsläkare oph icke ordinarie tjänstemän 27
80. Tjänstbyte 28

81. Kompelensvillkor. Allmänna villkor för antagande till ordinarie befaltning .. 28
82. Ledig befattning 29

83. Tjänstemans placering och tjänstgöringsskyldighet 29
84. Semester och annan tjänstledighet 30
85. Vikariat. Beslut om avlönings utgående under viss tjänstledighet 30
86. Entledigande 30

12. Åtal mot distriktspersonalen samt dennas ansvar för tjänstefel.

87. Tjänstefel av distriktspersonal. Olovligt nedläggande av arbetet m. m 30
88. Försättande ur tjänstgöring 31

13. Besvär över distriktsmyndighets heslut.

89. Besvär över distriktschefs m. fl. beslut 32

III. Huvudverkstäderna och huvudförråden.

14. Huvudverkstädernas och huvudförrådens organisation.

90. Huvudverkstäderna och huvudförråden 32

91. Verkstadsföreståndare och förrådsintendenter 32

92. Tjänstemän vid huvudverkstäderna och huvudförråden 33
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Sid.

§ 93. Verkstadsföreståndares och förrådsinteiidents åligganden 33

§ 94. Arbetsordning, instruktioner m. m 33
§ 95. Expeditioners och kontors verksamhet m. m 33

§ 96. Anlitande av distriktstjänstemans biträde 33

§ 97. Protokoll 34

15. Revision av huvudverkstädernas och huvudförrådens förvaltning.

§ 98. Revision av huvudverkstädernas och huvudförrådens förvaltning 34

16. Tjänstetillsättning, tjänstledighet, vikariat och avsked vid huvudverkstäderna och
huvudförråden.

§  99. Konstitutorial 34

§ 100. Tjänstetillsättning 34
§ 101. Järnvägsläkare och icke ordinarie tjänstemän 34
§ 102. Tjänstbyte 34
§ 103. Kompetensvillkor 35
§ 104. Ledig befattning 35
§ 105. Tjänstemans placering och tjänstgöringsskyldighet 35
§ 106. Semester och annan tjänstledighet samt vikariat 35
§ 107. Entledigande m. m 36

17. Åtal mot huvudverkstädernas och huvudförrådens personal samt dennas ansvar för
tjänstefel.

§ 108. Tjänstefel av personal vid huvudverkstad och huvudförråd. Olovligt nedläg
gande av arbetet m. m 36

18. Besvär över verkstadsföreståndares och förrådsintendents heslut.

§ 109. Besvär över verkstadsföreståndares och förrådsintendents beslut 37




