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ARBETSORDNING

for

sektionsföreståndarna underlydande

PLATSBEFÄL

27. Med platsbefäl förstås här sektionsföreståndaren direkt underställd Definitioner
föreståndare för följande arbetsområden, nämligen banmästaravdelning,
underhållsområde, lokstation, vagnstation, driftverkstad, järnvägsanstalt
eller billinjegrupp.

Anm 1. Likställda med platsbefäl är föreståndarna för 1 maskinsektionens
specialavdelning i Hagalund resp skrotningsplatsen i Vislanda.

Anm 2. För järnvägsanstalts föreståndare gäller tills vidare även Instruk
tion för stationsföreståndare (str 660).

28: 1. Platsbefäl är inför sin sektionsföreståndare närmast ansvarig Befälsföi-
för verksamheten inom sitt arbetsområde och för den personal, materiel hållanden cd
och utrustning, som användes i denna verksamhet. Sektionsföreståndare
kan meddela undantag från föreskrifterna i platsbefälets arbetsordning.

I arbetsordningen angivna åligganden och befogenheter för sektions-
föreståndare avgränsar åligganden och befogenheter även de olika avdel
ningarnas platsbefäl emellan.

2. Platsbefäl utövar närmaste befälet över all personal, som tilldelats
eller inlånats till hans arbetsområde. Personer, som för studier eller
värnpliktstjänstgöring medgivits eller beordrats besöka eller arbeta inom
viss anläggning, lyder under det platsbefäl, som svarar för anläggningen
ifråga.

3. Platsbefäl skall under tjänstetid hålla sin expeditionspersonal, hem
station, driftvakt eller motsvarande underrättad om var han kan an
träffas.

29. Platsbefäls befogenhet att avgöra ärenden regleras genom föreskrif- Befogenheter
ter i olika facksärtryck eller genom särskilda beslut av överordnad in
stans. Om inte på något av dessa sätt annat föreskrivits, äger platsbefäl
avgöra ärenden, som avser den löpande verksamheten inom hans arbets
område. För omedelbart nödvändiga arbeten äger platsbefäl att vid
behov anlita utomstående arbetskraft.

Platsbefäl kan bemyndiga underlydande tjänsteman att i sitt ställe
avgöra vissa ärenden, som avser den löpande verksamheten.
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Allmänna
åligganden

30. Varje platsbefäl skall inom sitt arbetsområde ansvara för att

1. verksamheten organiseras, ledes, bedrives och kontrolleras på till
fredsställande sätt och planlägges och bedrives i samråd med övriga av
delningar liksom, i förekommande fall, med utomstående, allt i den ut
sträckning, som i varje fall från ömse sidor kan anses vara befogad,

2. anläggningarna fungerar tillfredsställande och övervaka att de fyl
ler fordringarna enligt gällande föreskrifter,

3. vid behov förslag lämnas sektionsföreståndaren ifråga om under
håll, ändring eller komplettering av anläggningarna som platsbefälet
inte har befogenhet att utföra,

4. order, föreskrifter, cirkulär m m delges därav berörd personal och
följes,

5. polismyndighet skyndsamt underrättas, om till följd av järnvägs
drift eller SJ biltrafik person dödats eller skadats så svårt, att dödlig
utgång kan befaras, och att skadad person tas om hand,

6. polismyndighet underrättas, om något av vilddjuren björn, lo, örn,
älg, hjort, rådjur eller bäver eller ock större husdjur inom SJ område
påträffas dött eller så vsvårt skadat, att det måst avlivas eller om det
dödats eller svårt skadats till följd av järnvägstrafik eller SJ biltrafik,

7. föreskrifterna i arbetarskyddslag och arbetarskyddskungörelse
iakttages, liksom i förekommande fall de särskilda skyddsföreskrifter,
som gäller för elektrifierad handel,

8. underlydande personal, så långt möjligt är, ges en god praktisk
och allsidig utbildning,

9. utomstående liksom —■ efter sektionsföreståndarens anvisningar —
andra tjänsteställen vid verket debiteras för gjorda tjänster och för
utlämnad eller använd materiel m m.

Särskilda 31. Föreståndare för banmästaravdelning åligger särskilt att
åligganden ^

1- ansvara för att banan besiktigas och underhålles så, att tåg kan
avdelningen framföras med den hastighet, som är medgiven, varvid med banan för

stås alla av SJ trafikerade spår,

2. ansvara för att hägnad finnes enligt gällande bestämmelser,

3. övervaka att siktförhållandena vid vägkorsningar fyller föreskrivna
krav,

4. ansvara för de hygieniska förhållandena utanför stationsområdena
samt i och invid SJ bostadshus,

5. representera SJ vid behandling av frågor, som rör av SJ uthyrd
bostad, lokal, anläggning eller mark.
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6. representera SJ vid preliminär utredning av frågor, som rör an
svarighet för skada till följd av järnvägs drift och

7. sörja för ordning och säkerhet inom järnvägens linjeområden.

32. Platsbefäl vid maskinavdelningen åligger särskilt att åffgg^dwi
1. tillse att dragkraftsmaterielen utnyttjas på ändamålsenligt sätt samt

hålla tågledare underrättad om ändrade lokdispositioner, avdelningen

2. i möjlig må tillhandhålla dragkraftsmateriel och personal för extra
tjänst,

3. svara för att den rullande materielen vårdas och underhålles enligt
utfärdade föreskrifter.

33. Föreståndare för station åligger särskilt att
åligganden for

1. med uppmärksamhet följa person- och godstransportbehovet inom
det område stationen betjänar och därvid vidtaga eller hos trafiksektions- avdelningen
föreståndaren föreslå åtgärder i syfte att bibehålla befintlig trafik eller
vinna ny,

2. verka för att ett gott förhållande upprätthålles med allmänheten
samt i övrigt i mån av befogenhet genom reklam och upplysningsverk
samhet främja SJ intressen,

3. lära känna arbetet på stationen och underlydande platser och an
passa personalens turlistor och arbetsordningar samt vagn- och trans
portplaner efter trafikens omfattning och växlingar,

4. i övrigt genomföra eller hos trafiksektionsföreståndaren föreslå
åtgärder ägnade att effektivisera och ekonomisera driften.

5. övervaka att tågen expedieras rättidigt och säkert samt omedelbart
vidtaga eller hos trafiksektionsföreståndaren föreslå åtgärder för att
avlägsna orsaker till tågförseningar,

6. övervaka att säkerhetstjänstens föreskrifter noga efterleves och
genom inspektioner och intresserat iakttagande av denna tjänsts utövan
de förhindra slentrian och

7. ansvara för ordningen, renhållningen och de hygieniska förhål
landena inom stationens och underlydande platsers områden, dock ej
i eller invid SJ bostadshus.

Anm. Här ovan upptagna åligganden för föreståndare för station skall i
tillämpliga delar gälla även för trafikföreståndare.




