
KUITGL. JÄM7ÄGSSTYEEL3EN

Kanslibyrån

DK;r Kbr 1150/48

Till

Samtliga Dis t ri let s chefer, Seletionsf öreståndare,

^Förrådsintendenter ooh Verkstadsföreståndare
samt Arbetschefen, Nässjö c

Ang. tiJ.lgodoräknande av tidigare
anställningstid vid återanställning,

Med anledning av den vid distriktsohefsmötet i februari

1947 väckta frågan om tillgodoräknande av tidigare anställnings
tid vid återanställning av tjänsteman, som på egen begäran av

gått ur tjänst, får styrelsen meddela följande riktlinjer att i
sådant hänseende följas i vad avser sådan personal, som icke an-
tages av styrelsen.

■ ■" Janan.- en Vjänst-eman-, -anra-på™egen begäräh läm^^ tjänst" ~
vid statens järnvägar, återanställes, skall hans lämplighet för
förnyad anställning noggrant prövas.

Befinnas återanställning kunna ske, skall följande iakttagas.
Återanställningen skall ske som aspirant i tjänst motsvaran

de den förut innehavda eller i lägre lönegrad.
Återanställd, som tidigare varit anställd som extra ordina

rie eller ordinarie tjänsteman, skall innehava aspiranttjänsten
till dess han inhämtat och efter prövning visat sig besitta det
kunskapsmått, som är för extra ordinarie respektive ordinarie
tjänsteman i lönegraden föreskrivet, dock under minst tre månader.
Den för sådant ändamål i förekommande fall erforderliga utbild
ningen bor utan dröjsmål igångsättas. Förnyat psykologiskt prov
erfordras icke om tjämbornannen tidigare undergått och-godkänts i
dylikt prov.

För den åtcranställdes antagning till extra ordinarie och
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ordinarie tjänsteman skola, nar ovannämnd^a villkor äro fyllda,

vanliga regler gälla. Vid tjänståldersberäkning i och för er

hållande av extra ordinarie och ordinarie tjänst må den före

avbrottet liggande anställningstiden tillg«d#räknas under förut

sättning att avbrottet icke omfattat längre tid än tre år. Stfsck-

h»lm den 7 juni .

^;V Km^Gir' :JiiHFV"ÄGSSTYK3LSEN ^

W t ^



Kungl, Järnvägsstyrelsen
Kanslibyrån

D.-nr Kbr 1607/48

Till

Distriktschefen vid VI

distriktet.

Till svar å Eder förfrågan i skrivelse den 2 dennes, hu

ruvida avgångsbetyg från norsk folkskola kan anses motsvara av

gångsbetyg enligt § 47 i svenska folkskolestadgan, får järnvägs-,

styrelsen efter skolöverstyrelsens hörande meddela, att ifråga-

varande betyg äro jämförbara utom vad beträffar modersmålet och

geografi. Enligt skolöverstyrelsens uttalande synes det välbe

tänkt att genom vissa prov förvissa sig om att vederbörande nors

ka aspiranter äga erforderliga kunskaper i dessa båda läro

ämnen.

Med anledning härav har styrelsen funnit skäl föreskriva,

att anställningssökande med avgångsbetyg från norsk folkskola

icke må antagas med mindre han undergått prövning i svenska

språket och geografi inför lärare, som vederbörande folkskole

styrelse anvisar, och företer intyg om att han vid denna px-övrtin^-

visat sig äga godkända insikter i berörda ämnen.

Förestående kommer att intagas i änclringstryck till str 9.

Stockholm den 1 september 1948.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN



KUNGL,

JARW> G,5ÖTYajn.S.:LN
D r i f 111 ns t by rå n
Dnr Dbr 2035A9.

Till

Samtliga distriktscbefer.

Med Svenska rnv'"'gsmannaförbundet bar föl.iande cverenskomrrv;'

se trbffats.

1. De tilDfelliga arbetstagare vid maskin- och trafikavdel

ningarna, som innaba anställning i december 19^9 ocb som unnnatt
el]er framgent unnnå 5 års tjänstetid vid statens järnvägar (in
klusive tjänst vid övertagen enskild järnväg) men av olika anled

ningar ej varit berättigade till extra ordinarieskap, n^dgiva^ be-
fordran till befattning som e£bra ordinarie stationskarl från ka-
lenderkvartalsskiftet näst efter det, under vilket angivna vill

kor upunåtts, döck tidigast från och med den 1* januari 19'?0, med
lön från och med befordringstillfället enligt lägsta löneklassen

på villkor»,> som nedan under punkt 2 angivas.

2, Utöver vad i punkt 1 angivits, skola förutsättningarna fö":
extra-ordinarieskap vara föl jande?

———a)HMaxinnllev'natisåMerh -vird- befordrtngstil utgör ^0 år,-

■De, som•överskridit denna ålder, kunna således icke ifrågakomma
till anställning som extra ordinarie.

b) Godkänt läkarutlåtande erfordras. Kronpslig defekt, som
ej anses vVara till men vid tjänsteutövningen på det arbetsområde
(iä.r vederbörande användes eller från befordringstillfället är av
sedd att användas (se nedan under f), skall dock ej utgöra hinder
för befordran. Sådan tjänstehavame äger däremot ej rätt till övei
flyttning sedermera till annan tjänstegren.

c) I rekryteringsstadgan, särtryck nr 9, föreskrivet avgångs
betyg från folkskola jämlikt skolstadgans § h? erfordras. Frågor
om disnens kunna emellertid i varje särskilt fall avgöras av Eder
i vanlig ordning.

d) I fråga om godkänt nsykologiskt nrov såsom villkor för hr
avsedd befordran hänvisas till särtryck nr 9, art 11, mom

e) Ådagalagd lämplighet för fast anställning erfordras. En-
vars lämplighet skall därför undersökas närmare genom vederböran
de distriktschefs försorg.

f) Som grundförutsättning för avsedd befordran gäller, att
stadigvarande behov av vederbörandes arbetskraft inom drifttjäns
ten föreligger. De, som för närvarande tjänstgöra i helt krisbe-
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tonade arbeten, måste således kunna beredas överflyttning till ,^n-

nat, för vederbörande lämpligt arbetsområde i driftt.jönst, -därest
anställning som extra ordinarie skall kunna ifrågakomma.

Motsvarande förmån medgives de banarbetare, som under minst

5 års tid varit utlånade till maskin- eller trafikavdelningarna och

som visat sig lämpliga för tjänst vid dessa avdelningar. "

Även här gäller dock som grundförutsättning att fortsatt sta

digvarande behov av vederbörandes arbetskraft föreligger vid den

avdelning, där befordran avses att äga rum.

De, , som unpnått minst 5 års t.jänstetid men ändock ej kunnat

vinna extra ordinarie anställning på grund av icke godkänt läkar

utlåtande, må likväl - därest de själva så önska - i mån av be

hov Cj'mför best. i cirk 761/^+8) kvarstanna i tillfällig tjänst,

därest de utan hinder av den kroppsliga defekten kunna fullgott

utföra dem åvilande arbetsuppgifter och i övrigt visat sig lämp
liga.

Sedan anställningsformen i enlighet ra,ed förestående ordhats

f ör st at e ns.^ d^årnvä gar-S. t .j.ä nat_.nu anv.älad ä tdr e., t ill . r ekryjter i ng s-

perspnal, icke hänförlig, tillfällig personal, bör allvarligt ef
tersträvas, att förefintligt stadigvarande behov av personal till»-

godoses genom, anställandet av rekryterin.g.spcrsonal i vanlig ord

ning, vilket numera bör ku.nna ske utan större svårighet.

Förestående torde,genom Fder försorg .delgivas berörd perso
nal.. Stockholm den 21 december 12k-9,

KUNGL, JÄRNVÄGSSTYRSL^kN
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■' ' ^ , ■v: i'j":Ii--y-X*l:■:««;>:

Vad ba träffar utbildningen av lokmnannkåren )it|^r'årtalet
•  ■ •1920: .en--'beatänd-gi^Uia. :■ -r.. ■ ■ .u --- . ■■ ■. ■X ffit

Daaafbrinnan .iUt^jorde lokeldarlärling irekzyteriimpBgrad I
fbr näaada kår» Dessajroro under vlasingaaakaaavsavärd tid
anställda vid cSJ rlokverketäder ooh togos vid behov ut^i
linjetjänst. 1!;fter osa 18.månaders tjänsttahtogos de till
lokeldaraspiranter ooh sedermoratill extra ordinarie lok-
eldare. Innan befordran till ordinarie lokeldare ägde rum»
beordrades de till distriktsvis anordnade lokeldarkurser.

De därvid^godkända befordrades till lokeldare: (s.k. en-
randseldare) Innan befordran till lokförare skulle de:

■ :genoiBgå ?ytterligare en kurs nämligen lokförarkursen* Den
som godkänts i denna» erhöll -ytterligare. en rand i om • raöasan
och'kallades därför tvårandseldare.iiDet var i stort-sett

i endast dss8a 8<m'<inii^ tjänstgöra som tf lokförare i linje<-
>  tjänst. Befordran «,till; lokförare ägde rum när vakans före-

.T-Ci-låg.u . ".I ; '».I: wöf.m' östfi' ouög
i, ."*..!'Or'I V . ^ ' i -T

■r sv Msllan åren 1920 - rl930 ägde.ingen ̂ .rekrytering av lokeldare
rum. Tvärt om avskedades, 1920 - 22 oa 800 man* Bfter iDr-»
handlingar :med lok- ooh järnvägamaimaförbuttdenxöveraaskoms
dock att vid framtida nyrekrytering till denna kår rekry
teringen skulle ske via stationskarlsgraden.. : ^ i o

V- .2..

Frånsett en mindre rekrytering av 100 man som ägde rum år
1930». tog -den nya rekry teringen fart ̂ först omkxing • 1937.
Då hade utbildningssystemet efter långvariga förhandlingar
med lok-vO<^ 4äzixvägsmannaförbttaden<helt};omli^sta.~ kxsavot
på 18 o^Ueaders verkstadautbildning som- lärling sl^eUles
ooh i stället infördes en koncentrerad utbildsdng om 3 må
nader yid huvudverkstad» kompletterad med 3 månaders tjänst
vid drift verks t ad. Dessutom saimnanslogs de båda lokperso-
nalkursei^ till en enda kurs om 230 timmar» som anordnadee
centralt av styrelsen med deltagare från samtliga distrikt.
Dsssförinnan hads man dock varit nödsakad att införa en

mindre kurs omfattande några veokor för utbildning av lok
biträden.

Den rekrytering av lokmannakåren som ägde nat 1937 till-
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gi©k på «å ♦aätt!,;at:b;j;en:'ii|Taatéjtng^oa^tt SJ
maakinavdalniz^ TerkstäXldes arseenda den redan anställ
da personal»^'} aoa kunde tänkaa läisplig fdr utbildning
till loknannnsrrketi Penna åtgärd nåete ses mot bakgrunden
av att genwB intensifierad elektrifiering alltsedan år
1925* maskiaavdelningéna rätt talrika stationära personal
i storiutsträokning blivit övertalig. Birekt nyrekrytering
ägde rua först sedan detta peraonalöverskott aweoklats.

J Detta i sinitur n^dfÖMe att ST stod ganska illa r iatat
>Uvad beträffar lokpersonaltillgåttg, när andra världskriget
^>:utbröt är 1939#- ^

Oenom kungörelse den 1 deoember 1939 föreskrev Kungl. Majj t
att möjlld^ besparingaåtgärder slculle vidtagas. Som en
ifÖlid'iiärav - dook ej direkt utsagt 1 kungörelsen - ävenaom
på grund av den personalknappbet, soa förelåg, föreskrev
etyrelsen t skilda skrivelaer under dsosmber 1939 oeh
januari' 19éOt att fastställda tider för kursutbildning av
psraonalsn'skulls avkortas så långt dstta lämpligsn lät sig
göra utan att ändamålet med kurserna förfslades. TTtblldnings-

~tidén~i säkernetstjänat fiok döbk"éj minskas." Tåd lokpérsonalén
bet3rä.ffar'fa8tslog8 utbildningskursen» längd till 200 tiimaar
fördelade med 6 timoar pr läsdag. Härigenom minskades kursens
längd från att tidli^ufsbava omfattat 2 månader till 5 veckor.

Sedan 1940 har lokpereonalkursemas antal växlat mellan
10 - 15 pr år.

Fj&llgt imdervlsningskommiaaionenB förslag äger f.n.- en ytter
ligare sauBaanpressning av utbildningstiden för lokpersonal
rum. Det har nämligen visat sig i^jligt att genom omläggning
av handlsdax^ystemet reduoera praktiktiden ytterligåre.

M  , -i»? ' -- r w - • - - -
"  " Ii , • " . . .

■  ■ D b r den 4 april 1951.



KUNGL.

järiMgsstyrelsen
Driftt jänstbyrån
Dnr Dbr 1654/52

(Kop. Gd, k, Öib, Örn, Öit, U, Kbr,
Vbr, Fbr, TGOJ. Sv. Järnvägs
mannaförbundet)

Stockholm 18.9.52

Samtliga distriktschefe?, sektions
föreståndare , huvudverkstadsförestån
dare, förrådsintendenter och arbets
chefen, Nässjö.

Ang medgivna generella modifikationer
ifråga om högsta åldersgränser för an
ställning vid verket m.m.

Styrelsen har, med hänsyn till att förbättrade rekryterings
möjligheter inträtt, funnit skäl föreskriva följande beträf
fande på senare åren provisoriskt medgivna undrntag från
•yiRsa. bestämmelser i rekr^''teringsstadgan,' nämligen;

stv skr 7.in.c:n. dnr Dbr 1980/50. vari medgivits, att ban-
arbetäre, som ej fyllt 40 år, Icunde erhålla överflyttning
till i första hand trafikavdelningaivid de större stationerna
för anställning som extra ordinarie stationskarl^,skall
omedelbart upphöra att gälla.

Sty skr ?1.12.AQ. dnr Dbr 2035/49, vari medgivits, att till
fälliga arbetstagare vid maskinavdelningen och trafikavdel
ningen som ej fyllt 50 år och som ha minst 5 års tjänstetid
vid verket samt banarbetare, som varit utlånade till maskin
avdelningen eller trafikavdelningen under minst 5 år och
som ej fyllt 50 år må antagas till extra ordinarie stations
karlar, skall i fortsättningen endast gälla för anställning
i ställt.iänst vi-d maskinavdelningen och efter prövniiig av
distriktschefen i varje särskilt fall.

Stv skr den 20.9.51 och 24.10.51. dnr Dbr 1539/51. enligt ^
vilka stationskarls- och banvaktsaspiranter, som fyllt 18 ar
och med minst ett års anställning vid SJ fick antagas 'till
extra stationskarl resp. banvakt i lönegrad Cg 9 har upphört
att gälla från och med den 1.7.52 och ersatts med bestämmel
serna i styrelsens skrivelser den 5 och 29.7.52, dnr Kbr
1525/52.

Stv skr den 28^11.1951. dnr Dbr 1630/51 enligt vilken över
åriga tillfälliga stationskarlar vid maskinavdelningen och^
trafikavdelningen, vilka ej fyllt 60 år och som varit anstäU-
da vid verket minst 1 år och på vilka pensionsreglementet for
arbetare är tillämpligt, finge antagas till extra stations-



kai'lar i löriegräd Cg ,9,^ skall upphöra att gälla,

Nedannäranda medgivanden skola fortfarande gä^-la, näm~
ligen: . • ■

®'') till extra ordinarie tjänstehavare antaga på fast
turlista behövliga tillfälliga tåg- och vagnstä
derskor samt ef fekt vårdare, som fji^llt högst 40 år
(sty'skr 14.6.47, dnr Dbr 301/47),

.-.b) att till extra. t.iänsteha.vare i löne)?rad Cg 5 (numera
Gg ,6) .antaga överåriga tillfä.l].iga vagn- och tåg-
städerskor samt effektvårdare med minst ett års
anställning vid verket trots fyllda 40 år (sty skr
6,8.50, dnr Dbr 1621/50)i

c) Den i sty skr 26.9.50. dnr Dbr l6'51/50. från 25 till
30 år höjda åldersgränsen för nyanställning som aspi-
rant i högst lönegrad Of l6 må också fortfarande gälla.

d) Åldersgränsen för bansrbétares antagning, till er^tra ,
ordinarie banvakt skall enl str 9, art å:l utgöra högst
30 år eller alternativt högst 10 år, om första anställ-

. ningsdatnm som banarbetare infaller-före .fyllda 30 ,år.
- , Dispens härifrån har i vissa fall Ifimnats'^ efter särskild

^,frmiistä.llning till styrelsen. Möjlighet till sådan dis.-
pens; konper-t.v,,, att. hållas öppen.

styrelsen .får i detta .sammanhang hänvis.i till sin skrivelse
den ll,Öi-52, dnr Dbr. 2J.04/52,'varest bl.a. fr.arahållits, att

..nyanställning av personal bör ske i minsta möjliga omfatt
ning och.med aktgivande pä trafikutvecklingen.

KUNGL. JÄRMVAGS-STYRELSIM

-  • ' ■ k , . /o) ■■



KUNGL,

J.iENVÅGSSTYRELSEN

Drifttjänstbyrån
Dnr Dbr 1980/50

(Kop, A, Jmf j

Stockholm 7.10.50.

Samtliga distriktschefer,

50^ _.
X

Viss svårighet föreligger f.n, . a. 4. • 1
dels att rekrjrtera angeläget behövlig personal 1 stationskarlsgraaen^
(lÖO å 150 man) å de större stationerna, huvudsakligen Stockholm, Gö
teborg och Hallsberg,
dels att bereda inom kort övertaliga banarbetare arbete vid SJ.

Då dessa tvenne spörsmål verka i motsatt riktning synes det styrelsen,
att möjlighet bör föreligga att åstadkomma en utjämning.

Med anledning härav får styrelsen härmed anmoda Eder att skyndsamt la
ta undersöka i vad mån ogifta och efter frivillig överenskommelse ä-
ven gifta banarbetare önska bliva överförda i första hand till trafik
avdelningen för anställning som eö stationskarlar (barb med mindre än
l års anställning eller med en levnadsålder understigande 20 ar kan
doCk endast påräkna anställning som aspiränt).

Till överflyttning böra givetvis i första hand ifrågakomraa de banarbe
tare, som tidigare under någon tid prövats vid trafikavdelningen.
Självfallet skall för den ifrågasatta överflyttningen gälla, att ve
derbörande banarbetare av sitt befäl anses lämplig och kan rekom^n-
deras för den nya tjänsten. Vederbörande bör ej heller ha fyllt 40
ar, d. Q ̂

i  -•

I samband härmed bör undersökas, om personal vid ta önskar förfl^t-
ning till någon av de orter, där brist föreligger. Sålunda eventuellt
förflyttade böra kunna ersättas med övertaliga banarbetare.

I första hand bör förhållandena inom eget distrikt regleras enligt
förestående, vilket bör ske genom Eder försorg.

Före denna månads utgång förväntar styrelsen besked om . .n
dels i vad mån förhållandena inom det egna distriktet ku^at tillrat-
täläggas med tillämpning av de medgivanden, som ovan angivits,
dels det överskott av flyttningsvilliga banarbetare, som ej erfordras

det egna distriktet och därför kunna Överföras till framm^de _
distrikt. Dessa uppgifter böra kompletteras med tjänstedata, lämplig
het för överflyttning, civilstånd m.m.

Underlydande personal bör på lämpligt sätt få del av detta erbjudande.
KUNGL, JAENVÄGSSTYHELSSN

f- ' <
I
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,  SamtlLga distriktschefer
(persQ'ri^)!igen)

I anslutning till styrelsens skrivelse den 7 oktober
1950, '.nr Dbr 1980/50, engåenie överföring av
banarbetare - i första hand till trafikavdelningen -
får jag framhålla följande.

Av samstämmiga uppgifter från I och II distrikten sy
nes frsimgå, att ett verkligt nödläge föreligger a des-r
sa distrikt betr. rekryteringsmöjligheterna. Under sa-
dana förhållanden är det tydligt, att extra ordinära .
åtgärder måste vidtagas, Dot e^ar därför beklagligtvis
ej att i nuvarande tidsläge strikt vidmakthålla de
restriktioner, som styrelsen tid efter annan utfardac
för att vid SJ erhålla en så homogen personalkader
som möjligt,

(  Enligt tillgänglig statistik utgallras f.n, ända upp
)  till 30 fo av de anställningssökande genom utfallet av
\  de psykologiska proven. Styrelsen här visserligen
r  nu ej slutfört de förhandlingar med personalförbunden,
^  som skola äga rum betr, dessa prov, men redan nu kan ^

man förutspå, att en viss uppmjukning blir nödvändig.
■  Med hänsyn härtill synes det skäligt, att välrekommen-
/ derad. anställningssökande ej avvisas enbart pa pund
\ av att hans psykologiska prov ej är fullt godtagbart,
I dylika tvistiga fall bör Ni (eller eventuellt under?:

i  lydande sektionsföreståndare) under hand verkställa e|
i prövning med hänsyntagande^il till föreliggande omstan-;

digheter.

I förenämnda skrivelse den 7A® stpelsen efter
samråd med järnvägsmannaförbundet i fjärde stycket
angivit, att vederbörande banarbetare ej bör hava
fyllt 4.0 år för att få ifrågakomma till_överflytt-
nlng, Aven denna bestämmelse, som intagits för att
ej astadkorama allt för stor oro bland de äldre ban-
arbetarna, bör efterföljas med en viss modifikation,.Ulspens bör således kunna.förekomma i sadapa fall, ua
vsderbörande tidigare prövats vid trafikavdelningen
(resp maskinavdelningen) och därvid-trpts levnadsal-
derh visat sig lämpliga, , ,
Som förutsättning för vinnande av eo-skap har på
sistone även utfärdats föreskrift därom att vederbö
rande skall hava med godkänt resultat genomgått f^re-
skriven utbildning, Deata krav bör självfaliÖT" i möj-

Ug ÄrvT3makthållas. När det gäller överförande
av banarbetare till trafikavdelningen är det dook ej

V,gv,
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möjligt i alla fall. Det lockande i det föreliggande
erbjudandet för dessa senares vidkommande är dan hägran
de tjänstemannaanstäilningah," Dénneuaåste därför kun
na erhållas omedelbart, sa snart läkarundersökningen
är klar, men bör man vara på det klara med att veder
börande lämpar sig för tjänsten och är bildbar. Som re
gel bör bofordran ske endast vid månadsskiftet.
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KUNGL.

JARNVÄ GSSTYRELSEN
Drifttjänstbyrån
Dnr Dbr 1962/^+9.

(Kop. A) Svenska Järnvägsmannaför-
bundet)

Stockholm 31«!• A,

Samtliga distriktschefer.

Ang ansta'Ilande . av banarbetare
vid maskinavdelningen.

I skrivelse den 27 oktober 19^9» dnr Dbr 1962A9i med
gav stvrelsen interimistiskt för åren 19^9 och^ 195^0,
att banarbetare, som anställts vid SJ första gången
före fyllda 30 ar, och som icke överskridit ̂ 0 år,
må kunna beredas fast anställning som extra ordinarie
och sedermera ordinarie stationskarl vid maskinavdel
ningen i stalltjänst under förutsättning att i skrivel
sen angivna villkor voro uppfyllda.

Styrelsen har funnit skäl bestämma att ovannämnda med
givande skall fortsätta att gälla tills vidare.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

/(Edv. Oredsson)

L



KUNGL.
JÄRNVÄÄSSTYBELSEN

Drif tt j änst¥yråii
Dnr Ifbsf 26ÖT/46

(K«p a, Öim, Rvk, Sv, Jämvägsmanna-
förbundet m,påt,)

Steekhaln 24»7*$A

Samtliga diatrikts^hefev

Tfn 1066

At^ bemanwia^ av matorflordenen

Efter förhandlingar med Svenska Järnvägsmannaförbundet kas»
styrelsen fastställt följande indelning av mrtorflordenen av
seende bemanningen att gälla fr,»,m, den 1 juli 1951»

Förare i Igd I6 skall bemanna
1, de motorvägnar, s«m f,n, framföras av lokf, i Igd Ca I6,

nämligen X04 och XO5
2, de dieselelektriska växlingsloken i ftöteborg samt de die-

aellok av liknande aeh större typer, som komma att insät
tas i trafik inom deji närmaste framtiden.

Förare i Igd 14 skall bemanna

1, de motorvagnar på si^lspårsnätet i Växjö, som f,n» fram-

2, de motorvagnar, spra äro insatta i tågtjänst å f,d, V6J,
nämligen XOJp, XOJp, X04p och XOJp

3, de motorvägnar, som f,a» framföras av motcrvagnsförare i
Igd 12 (lokeldare med vikariatsersättaing)

4, fordon med multipelkoppling, t,ex, de s.k, Märsta-vagnar
na,

5» de tre elJokea oeh den motorvagn, som gå i trafik å f*d,
TÖJ,

Förare i Igd 12 skall bemanna
lokwaotorer av typ 36 i tågtjänst.

Övriga rälsbussar bemannas å normalspårs- och trafikstarka
smalspårs linjer med förare i Igd 12 ooh å trafiksvaga sjpal-
spårslinjer med förare i Igd 11,

För de motcrfoidonsförare, som genom förestående plaoeras i
högre löneställning än f,n,, skola i mån av behov befattningar
i ovanstående lönegrader upptagas i personalstatförslaget för
år 1952, Härvid användas f,n, befintliga tjänstebenä^ingar.
Fr,o,m, den 1 juli 1951 ®ch t,v, skola i förekommande fall ve
derbörande erhålla vikariats ersättning för fnilgörarsie av
tjänst i den högre lönegraden.

S^rrelsen kommer att undersöka om ev, vakanta befattningar re
dan under det löpande året i viss utsträckning skulle lajnna
disponeras för ifrågavarande tjänster. Antalet behövliga be
fattningar bör snarast meddelas styrelsen.

KUNGL. JARNVÄGSSTYBELSEN
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angjående befordran av tillf och extra st k. vilka överskridit för

to änsisäilnitiJgi fastställd höpsta levnadsålder^

I skrivelse den 21/12 49 (Dbr 2035/49) medgav styrelsen, att de till

fälliga arbétstagåre vid na och ta, som innehade anställning i de-

cehibbr-1949 och Söm i^e överslcridit en lé"madsåider av 50 år, fingo
befordras till eo stk efter 5 års tjänstetid» Sanma niedgivande läm

nades för de barb, som under minst 5 års tid varit utlånade till

ma eller ta. ;

Genom skrivelse den 18/9 52 (Dbr 1654/52) ändrades dessa medgivanden

att i fortsättningen endast gälla för anställning i ställtjänst vid

ma»

Vidare medgav styrelsen i skrivelse den 28/11 51 (Dbr 1630/51), att

tillfälliga överåriga stk vid ma och ta, som ej uppnått en levnads

ålder av 60 år, fingo antagas till extra stk efter minst ett års

oavbruten anställning under förutsättning att arbetarpensionsregle-

mentet blivit tillämpligt på dem» Detta medgivande återkallades dock

den 18/9 52 (Dbr 1654/52). ~

Sedermera har styrelsen i skrivelse den 19/10 54 (Dbr 42652-2052)

medgivit,, att banay^betare, såväl 7-åringar som jmgre, få er

bjudas att övergå till löneplansanställning vid ma eller ta, varvid

uppställd åldersgräns icke skall utgöra hinder för övergångeiio

Vidare har styrelsen i skrivelse den 24/11 54 (Dbr 42974-2073), med

givit III Dc rätt, att till eo stk antaga tillfälliga arbetstagare,

vilka visat sig aärskilt lämpliga för anställning, varvid grunderna

i st^elsens ovannämnda skrivelse den 21/12 1949 skall tillänipas

(minst 5 års tjänstetid och en högsta levnadsålder av 50 år).

Tid, efter annan inkomma framställningar från Dc;na om att få till

eo stk antaga tillf eller, extra stk, vilka överskridit för eo-skap

fastställd högsta levnadsålder. Det III Dc enligt nästföregående

stycke lämnade be^ndigandet (att antagä tillf till eo stk) synes
d-ärför böra utsträckas att gälla även övriga distrikt» För detta

V.i v <. 'i'. ;' rvi,-- ^ T,:
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talar även det -4'-j¥ä'^~6Tn"-" 7 äöiiiisxyrelsen
medgivit -••""•

* - • Öet^kaA'äyeh' ifrågäsåttä^'^' öäi'inte"Déihä feora'ei4iålik i^ätt att till eo
"stk-ahtaga'^rt" eilei''annäft äv"dfe 72'Vid driétavdélningénj enligt här
bifogad''up^gift' befiniHga'exéfä's£k^ined én^leTOädsåider raeiläri'50 och
60 år som antagfts'-härtill'-uiidér'%dén''iSovéinB#-^51' i./septeinfcér''l952
med stöd äv den'i "tVedjé s't^cket hår öVah''oniiiämftda' skrivelsen av den

28/11 51. För sådan antagning till eo skulle dock gälla, ätt Vedérböran~
de kan uppvisa fullgoda rekommendationer och visat sig särskilt lämplig

■ för'tjänsten. ■ -u 'ir!!, '

'  •' ••X 'r:; ; i.Vi ;!■ .* ' :

D b r den 2.1,2.54.
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Baglerad b«fo»drlngMtioic far telmlak afknrteringaPTaonal

vid atatena .lärnyägar.

A) Hagakolelngealöri

Cf 20 Ce 22 C« 23 Ce 24
immmmmmimmm mmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmrnm

1& 1 år 1 år

B) LaroyerkBingen.1 ör;

SUl SsJl Ss^L SUl
1 år 1 år 1 år

c) Inatltttt8ipgen:iar:

a) direkt fråa skolan:

SL2 SsJJl

år 1 år 1 år

b) med olnBt 3 år för SJ värdefull praktik

Cf 11 Ce 15 Ce 15
1 år

B) lÅgre teknisk utbildajng;

^jfjB SSLmrn^
19 år 1 år

tilUmfif fST jqnde bef«>idrtn^g«Ang för dina ipa^ttttB«>
iogtn^SariN»

Cf 11 Ce 13 Ce 15 Ce l6 Ce 19*^
1 år 1 år 1 år

x) Efter sammanlagt 4^ års tjänst för den som fått goda rekommendationer.
Värdefull praktik - i första hand sådan efter examen - tillgodoräknas föi
skälig inplaoeriz^ i befordriogagången.

Befoxdringagångaxna för civilingenjör och läroverksingenjörer respekte
ras.

Telegrafyetket följer befordxingsgångama» men tillgodoser den som haft
värdefull praktik goiom bättre inplacering i befoxdringsgången.



Avskrift. _ Ink den 3«7»57«

•  '1/ Dnr Kbr 83^/57
KUNGL CIVILDEPARTEMENTET

(fl-

0^1
P.M.

Il

angående vissa spörsmål beträffande högskoleutbildad teknikerpersonal.

I prop. 1957:120, vilken sedermera godkänts av riksdagen (SU 90,

Rskr 225), har Kungl Maj:t framlagt vissa förslag rörande en friaz-e löne

sättning för högskoleutbildad teknikerpersonal. I propositionen har före

dragande departementschefen härvid med anledning av radande brist pa sadan

personal inledningsvis med skärpa framhållit, att det åligger myndigheterna

att medverka till att alla åtgärder vidtages, som kan vara ägnade att

mildra olägenheterna av teknikerbristen. Det bör därför ankomma pa de myn

digheter, som tar i anspråk högskoleutbildade tekniker, att vid uppkommande

vakanser, vid omorganisationer eller vid ändring av myndighetens arbetsupp

gifter i varje särskilt fall noggrant överväga, om det för viss uppgift

verkligen är erforderligt med högskoleutbildad tekniker, eller om det - ev.

efter omfördelning av göi'omålen - kan vara tillräckligt med befattningsha

vare med annan utbildning.

Riksdagens beslut rörande en friare lönesättning för teknikerpersonal

innebär, såvitt nu är i fråga, att såsom en försöksanordning kontraktsan

ställning av högskoleutbildade tekniker i viss utsträckning skall kunna

medgivas. För kontraktsanställningen skall enligt propositionen ( s.3''l-)

gälla följande.

Kontraktsanställning skall kunna tillämpas för högskoleutbildad tek

nikerpersonal med zondantag av lantmätare samt innehavare av militär eller

civilmilitär beställning. Kontraktsanställningen begränsas till personal

med forskningsuppgifter eller därmed närbesläktat högt kvalificez''at ut

vecklingsarbete . Kontraktsanställning skall kunna tillämpas för såväl ny

anställning som bibehållande vid tjänsten av befattningshavare med nyss

angivna arbetsuppgifter. Kontraktsanställningen begränsas till tjänster

i 26 lönegraden på löneplan A samt tjänster på löneplan B. Före kontrakts

anställning erfordras i varje särskilt fall - såväl vid nyanställning som

vid bibehållande i tjänst av redan anställd - Kungl MaJ:ts bemyndigande

till vakantsättning av viss för högskoletekniker avsedd tjänst inom nyss

angivet lönegradsområde. Utan dylik vakantsättning får kontraktsanställ

ning icke förekomma. Befattningshavare, som erhåller kontraktsanställ-



ning, skall i förekommande fall avgå från sin tjänst. Kontraktsvillkoren

bestämmes - inom ramen för tillgängliga medel - av myndigheten. Vad nu

sagts gäller även för vattenfallsverket, dock att här någon inskränkning

t v icke sker i fråga om den verksamhet, för vilken kontraktsanställ

ning enligt prop. 1952:219 nu må komma till användning.

I propositionen frarahålles i detta sammanhang såsom självklart,

att kontraktsanställningsformen ej får utnyttjas såsom ett medel för

konkurrens olika statliga myndigheter emellein om den högskoleutbildade

teknikerpersonalen.

Framställning om vakantsättning av tjänst för möjliggörande av kon

traktsanställning skall i förekommande fall ingivas till vederbörande

fackdeparteraent, på vars föredragning ärendet avgöres efter hörande av

den särskilda delegation för prövning av hithörande frågor, vilken enligt

Kungl Majtts beslut skall finnas inrättad fr o m den 1 juli 1957. För

närmare upplysningar i fråga om kontraktsanställning kan hänvändelse

ske - förutom till vederbörande departement - till delegationens sekre

terare kanslisekreteraren J.-Chr.Montelius, tel. 22 45 00, ank 1002.

Delegationen avser att sammanträde under förra hälften av juli,

varefter ett uppehåll på omkring en månad torde få påräknas.

Stockholm i civildepartementet den 27 juni 1957.

/

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

\ \

Överlämnas till kännedom:

Gd, Öd (4 ex), Vd, Öiö Bbr, Öiö Ebr, Öiö Mbr, Brc Kbr (4 ex).
Kbr 5.7.1957.

KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Kanslibyrån
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Obr 43066

Br« llnr

Sd«r fåX flJcr 27«X0.$4i 4ur Kbar 196i^§4

Ow an gtUIoaä* wglarnte bafbadriaipiglai^ cdviUafaBjbm'
l3i«r fBsr sjia baa- iMurifcliwyflalwiagar aadfttrt» att dat vmmrm ii
tk g»tt mm eaiB4JJ.ft att a«bålla a&gra apwUQJUdLngealOamde. Vl.d
«aflkiaaaialaiiia»a ir altuattaara få aXIawrlig att qNHrialla åt-
ipEdar wuonat b^a aldtagaa. fiafariicMa iJHMbir dat H^Iag
till raglMraii bafbadrijoga^^t ae» atarbatata av Fbmvavata fbrdb
alwgaamttalt» mn nudåtara kanrlir npp till 25t'^ SBaagradaaK aaa.
då da ̂ fixtaitiniiMHNidf iafaajbaaxna av daa privfta iadoa^ria «r-
bjadaa batydllit bifra baoraaalaalifiB ia vad aoa astavarar 21ia
l^aagradan» tovda ataiktarawi att aibåUa ai^uaida iaim bliva
atdnra la t n« Oat baa dlrfdr atarkt if^gatfttaa an aaa ioJw
iatilllat ITbr att traal^hra ovaa uglvaa f&ralag bbr banaiilla att
au tfniaada baatianalaar o» dm rfglanåa bidbrdriagagåafni t v
aqpy^vaa aeb att dat åt dan aaatillaada aaradii^taa bvnrlitaa att
wmå Ufaaim till tonjmkturMget baatiana baipmlaaldft aoh ba«>
fordringaiåns*

SDV. OREDSSON



KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Kanslibyrån
Dnr Kbr 821/57

Stoclcholm den I.7.1957.

Till

Samtliga Distriktschefer, Sektionsföre-
ståndare. Verkstadsföreståndare och
Pörrådsintendenter.

Ändrade g^der beträffande uppflyttning enligt reglerad befordrings-
gang for biträden för skrir- och kontorsgöromal. ^

Styrelsen har med stöd av 2 § i kungörelsen angående reglerad befcrd-
ringsgang för biträden för skriv- och kontorsgöromål (str 200 bil 8)
funnit skäl att, med giltighet fr o m den 1 juli 1957, bestämma följan-
de •

antagning till extra ordinarie anställning icke ske vid eljest
fortsatt tidpunkt med hänsyn till att tjänstemannen ifråga om levnads-
alder icke uppfyller gällande villkor för erhållande av extra ordinarie
tjänst, skall antagning till extra tjänsteman ske. Härvid skall till
lampas lönegrad motsvarande den, till vilken tjänstemannen i egenskap
av extra ordinarie tjänsteman skulle ha hänförts. Benämningarna "extra
skrivbiträde" i Ag 5 respektive "extra kontorsbiträde" i Ag 5 skall
användas.

Såsom fortsättning för nämnd uppflyttning skall - utöver kravet på
anställningstid mm- gälla, att vederbörande kan tilldelas gott vits
ord för sin tjänstgöring.

^d uppövande av vad i styrelsens skrivelse den 10 januari 1951, dnr
Kbr 56/51, föreskrivits ifråga om tillgedoräkning av tid meddelas
följande.

TJänreman _som före anställningen som rekryt till skriv- eller kontors-
b^radestjänst vid statens järnvägar innehaft annan statlig anställning

inplacering i reglerad befordringsgång och för vinnande av
•rdinarie anställning tillgodoräknas tid enligt följande.
All statlig anställning med skriv- och kontorsgöromål, anställning så
som telefonist, anställning såsom postbiträde vid statens järnvägar
eller vid postverket samt såsom platsvakt vid statens järnvägar till
godoräknas utan avkwrtning.

Har _^stäl2jiinpn icke avsett heltidstjänstgöring ( t ex viss post-
bi tradestjänst} , skall anställningstiden reduoeras i förhållande till
nedsättningen av tjänstgöringstiden.

Anställning såsom effektvårdare samt tåg- coh vagnstäderska må ej till
godoräknas för Inplacering i reglerad befordringsgång men väl för be-
befordran till ordinarie, under förutsättning att vederbörande i övrigt
fyller fordringarna för placering i slutgraden inom reglerad befordrings
gång. ^

För befoi^ran till ordinarie kontors- eller kanslibiträde gäller sju
ars anställning efter fyllda 17 år, varav minst ett år vid SJ inom
reglerad befordringsgång.

Fråga om tillgodcräkning av annan anställning (t ex privat kontors
anställning) skall underställas styrelsens prövning.

KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN




