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Utdelningsplan,
Styrelsen:

byråer och kontor.
Distrikten:

distriktskanslier,
sektionslednings- och dem underlydande expeditioner, stationer,
övriga tjänsteställen, som efter sektionsföreståndarens beprövande hava

behov av särtrycket.
Förrådsavdelningarna:

förrådsintendentkontor och dem underlydande expeditioner.
Huvudverkstäderna:

verkstadsföreståndare- och dem underlydande expeditioner.



Str 9. Gruppindelning av befattningshavare. Reglementets omfattning. 1-3

Gruppindelning av befattningshavare. Reglementets

omfattning.

1: 1. Befattningshavare, som avses i detta reglemente, indelas i föl- Gmpp-
jande grupper: indelning.

I. Eekryteringspersonal med tillfällig anställning.
I  II. Kontorsvakter.

III. Aspiranter.
IV. Extra ordinarie tjänstemän.
V. Ordinarie tjänstemän.

2. Eekryteringspersonal med tillfällig anställning utgöres av sådana
tillfälligt anställda, vilka äro avsedda att framdeles vinna anställning
som aspiranter.1 3. Med kontorsvakt avses person i ålder ej över 18 år, vilken an-
ställes i syfte att tillsvidare bibehållas i stadigvarande anställning för
budskickning, sortering, postbärning och andra enklare kontorsgöromål.

4. Med aspirant förstås i dessa bestämmelser person, som anställes
för tillgodoseende av ett till synes bestående behov av arbetskraft
med syfte att tillsvidare bibehållas i denna anställning för att i sinom
tid befordras till extra ordinarie samt eventuellt ordinarie tjänsteman.
Aspirantanställningen innebär icke ovillkorligen stadigvarande daglig
tjänstgöring.

5. Allt efter den befattning, till vilken den anställde är avsedd att
befordras, benämnes han banvaktsaspirant o. s. v., där ej annan
benämning ifrågakommer.

6. Aspiranter till befattning inom 15 och högre lönegrader anställas
som aspiranter i regel först efter viss föreskriven utbildningskurs. Till
dylik kurs antagna benämnas under denna utbildningstid elever.

2: 1. Bestämmelserna i detta reglemente avse rekryteringspersonal Reglementets
med tillfällig anställning, elever, aspiranter och kontorsvakter, även- omfattning,
som aspiranternas vidare befordran till extra ordinarie och ordinarie
anställning.

2. Från tillämpning av bestämmelserna är följande personal undan
tagen, nämligen

tågfärjepersonal och viss utländsk resebyråpersonal, personal anställd
enligt kollektivavtal, stadigvarande banarbetare, väg- och platsvakter,
postbiträden, effektvårdare och vagnstäderskor samt

järnvägsläkare, juridiska och tekniska biträden och rådgivare i juri
diska, medicinska och dylika ärenden, ävensom annan personal, som
är anställd enligt personligt kontrakt.

3: 1. Eleverna äro:
trafilcelever, ur vilken grupp stationsskrivaraspiranter samt extra

ordinarie stationsskrivare ävensom vissa befattningshavare å distrikts
kanslierna och styrelsens byråer och kontor rekryteras; och

För att undvika upprepningar användes
med avses jämväl kvinnlig befattningshavare.

reglementet endast han, hans o. s. v. Här-

Elever.



3 — 6 GruppindelniDg av befattningshavare, lleglementets omfattning. Str 9.

Tcontorselever, ur vilken grupp rekryteras kontorsskrivaraspiranter och
extra ordinarie kontorsskrivare vid de byråer och kontor i styrelsen
och å distriktskanslierna, där trafikelevutbildning icke är erforderlig,
ävensom vid ban-, förråds- och maskinavdelningarna samt huvudverk-1
städerna.

4—6. (Eeservnr.)
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Myndighet,
som äger
antaga

personal samt
förande av

register över
viss a"vskedad

personal.

Antagande av personal m. m.

Antagande myndighet m. m.

7: 1. Eekryteringspersonal med tillfällig anställning antagas av styrelsen
eller linjebefälet enligt de närmare bestämmelser, som äro givna i gäl
lande arbetsordningar.

2. Elev antagas av styrelsen.
3. Aspirant till befattning inom 15 och högre lönegrader antagas

av styrelsen.
4. Annan aspirant ävensom kontorsvakt antagas av styrelsen eller

linjebefälet enligt de närmare bestämmelser, som äro givna i arbets
ordningarna.

5. För att undvika att personal, som avskedats ur statens järnvägars
tjänst på grund av försumlighet, oskicklighet, begången viss förseelse,
mindre väl vitsordad tjänstgöring i allmänhet, viss defekt eller annan
olämplighet, ånyo vinner anställning vid verket, skall å distriktskansli,
huvudverkstadsföreståndarexpedition och förrådsintendentkontor finnas
ett ̂ register över dylika personer. Eegistret skall utgöras av lösblad
enligt form. nr 70 B2.

Vederbörande befälsexpedition — varmed här förstås byrå eller kontor
i  styrelsen, distriktskansli, sektionsföreståndarexpedition, huvudverk-
stadsföreståndarexpedition, förrådsintendentkontor eller arbetschefsex
pedition — skall för envar underlydande icke ordinarie tjänstehavare,
som avskedas på grund av ovan angivna orsak, utskriva dylika lösblad
till registret och utan dröjsmål distribuera desamma till samtliga i före
gående stycke nämnda tjänsteställen. Ett blad skall dessutom insändas
till drifttjänstbyrån.

Vid varje nyrekrytering av personal skall ur registret inhämtas upp
lysning, om anställningssökande tidigare varit i statens järnvägars tjänst
men avskedats på grund av någon av ovannämnda orsaker. Vad därvid
angår personer, som avskedats på grund av kroppslig defekt, bör frågan
om eventuell åt eran ställning i annan tjänst, där förefintlig defekt är
utan betydelse, av den antagande myndigheten eller i de fall, där så
anses erforderligt, av styrelsen avgöras fall för fall inom ramen av gäl
lande bestämmelser.

Eegistret skall förvaras under lås.

8: 1. Behovet av rekrytering av ianvahter tillgodoses i regel genom Rekrytering av
anställning av ban- och byggnadsarbetare ̂ direkt som extra ordinarie banvakter,
banvakter eller som banvaktsaspiranter. Åldern vid anställning som
extra ordinarie bör i regel ej överstiga 30 år.

2. Vad i art. 9 och 11 stadgas angående psykologiska prov, under
sökning av vederbörandes föregående, läkarundersökning m. m. skall
gälla även för rekrytering av banvakter.

Anm. 1. Banarbetare, som uttages för utbildning till ledningsvakt, bör, sedan
han fullgjort 6 månaders utbildningstjänst vid ledningsavdelningen, därest han upp
fyller i art. 13 angivna villkor, som regel erhålla anställning som banvaktsaspirant.
Skulle dylik aspiraAt visa sig olämplig för tjänst vid ledningsavdelningen, bör han
återföras till anställning som banarbetare.



9  Antagande av personal m. m. Str 9

Rekrytering av Q; 1. För rekrytering av stationslcm^lar gälla följande särskilda före-
stationskarlar. gj^^ifter

All rekrytering sker distriktsvis. Till linjebefäl inkomna ansök
ningshandlingar översändas efter hand till distriktskansliet för gransk
ning och förvaring. Anställningssökande, som överhuvudtaget icke kan
ifrågakomma till anställning vid statens järnvägar, skall omgående
underrättas härom. Beträlffande övriga anställningssökande skall under
sökas, huruvida ansökningshandlingarna äro fullständiga — häri in
begripet enkelt läkarintyg, vilket helst bör vara utfärdat å statens järn
vägars form. nr 98 G. I det fall så icke är förhållandet, skall veder
börande anmodas komplettera sin ansökan. Föreligger anledning an
taga, att antalet ansökningar vid rekryteringen icke kommer att bliva
tillräckligt för att möjliggöra ett gott urval bland de sökande, bör
distriktschefen i god tid föranstalta om annonsering i lämplig ut
sträckning.

2. Genom distriktschefens försorg verkställes årligen senast under
september månad utredning angående rekryteringsbehovet för nästpåföl-
jande år för distriktet.

Personalbehovet för vardera av följande tjänstegrenar skall beräknas
särskilt, nämligen loktjänst, reparatörstjänst för lok, vagnar och räls
gående motorfordon samt lokomotor- och rälsbussförartjänst.

3. För att antagas för utbildning i loktjänst eller reparatörstjänst
erfordras att efter fyllda 18 år hava förvärvat minst sex månaders verk
stadspraktik inom mekaniska eller elektriska facket.

Anm. Beträffande loktjänst må kravet i^å verkstadspraktik modifieras, om så
befinnes nödvändigt med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden.

För att ifrågakomma till utbildning i loktjänst fordras dessutom att
med godkänt resultat hava genomgått förprövning i rättskrivning och
räkning. Denna prövning bör om möjligt verkställas före antagandet.

Anm. Förprövningen sker genom vederbörande distriktschefs försorg. Förpröv
nings uppgifter erhållas efter hänvändelse till drifttjänstbyrån, som skall delgivas
proven efter slutbehandlingen på, distriktet.

För reparatörstjänst bör eftersträvas att anställa personer, som
genomgått verkstads- eller yrkesskola, enär dessa i allmänhet fått en
mera allsidig utbildning än den, som erhålles vid arbete i privat verkstad.

Till lokomotor- och rälsbussförartjänst bör uttagas personer med
vana vid handhavandet och skötseln av motorfordon.

4. Efter granskning å distriktskansliet av de ansökningar, som in
kommit till distrikts- och sektionsbefäl, utväljes ett lämpligt antal
sökande, som antagas vara lämpliga för järnvägstjänst. Granskningen
och urvalet bör ske i samråd med sektionsbefälet.

Anm. Angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig, se särtryck nr 4,
art. 61.

5. Sålunda utvalda anställningssökande inkallas till distriktskansliet
eller till sektionsföreståndarexpedition för utrönande av deras rent per
sonliga förutsättningar för anställningen och för psykologiska prov.
De sökande kunna även sammankallas till station, som med hänsyn
till deras hemorter är lämplig.

6. Vid i föregående moment nämnt tillfälle skall den anställnings
sökande underrättas om det slag av arbete, som han kan påräkna, och
anmodas lämna alla för bedömande av hans lämplighet erforderliga
uppgifter, vilka skola sammanställas å form. nr 70 Bl. Den platssö
kande skall med sin namnunderskrift å därför avsedd plats bekräfta
riktigheten av de lämnade uppgifterna. För de sökande skall särskilt
framhållas det allmänna ansvar som är förenat med järnvägstjänsten,
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Myndighet,
som äger
antaga

personal, samt
förande ay

register över
viss avskedad

personal.

Antagande av personal m. m.

Antagande myndighet m. m,*)

7: 1. Eekryteringspersonal med tillfällig anställning antages av styrelsen
eller linjebefälet enligt de närmare bestämmelser, som äro givna i gäl
lande arbetsordningar.

2. Elev antages av styrelsen.
3. Aspirant till befattning inom 15 och högre lönegrader antages

av styrelsen.
4. Annan aspirant ävensom kontorsvakt antages av styrelsen eller

linjebefälet enligt de närmare bestämmelser, som äro givna i arbets
ordningarna.

5. Eör att undvika att personal, som avskedats ur statens järnvägars
tjänst på grund av försumlighet, oskicklighet, begången viss förseelse,
mindre väl vitsordad tjänstgöring i allmänhet, viss defekt eller annan
olämplighet, ånyo vinner anställning vid verket, skall å distriktskansli,
huvudverkstadsföreståndarexpedition och förrådsintendentkontor finnas
ett register över dylika personer. Registret skall utgöras av lösblad
enligt form. nr 70 B2.

Vederbörande befälsexpedition — varmed här förstås byrå eller kontor
i  styrelsen, distriktskansli, sektionsföreståndarexpedition, huvudverk-
stadsföreståndarexpedition, förrådsintendentkontor eller arbetschefsex
pedition — skall för envar underlydande icke ordinarie tjänstehavare,
som avskedas på grund av ovan angivna orsak, utskriva dylika lösblad
till registret och utan dröjsmål distribuera desamma till samtliga i före
gående stycke nämnda tjänsteställen. Ett blad skall dessutom insändas
till drifttjänstbyrån.

Vid varje nyrekrytering av personal skall ur registret inhämtas upp
lysning, om anställningssökande tidigare varit i statens järnvägars tjänst
men avskedats på grund av någon av ovannämnda orsaker. Vad därvid
angår personer, som avskedats på grund av kroppslig defekt, bör frågan
om eventuell åt eran ställning i annan tjänst, där förefintlig defekt är
utan betydelse, av den antagande myndigheten eller i de fall, där så
anses erforderligt, av styrelsen avgöras fall för fall inom ramen av gäl
lande bestämmelser.

Registret skall förvaras under lås.

8: 1. Behovet av rekrytering av hanvalcter tillgodoses i regel genom Rekrytering av
anställning av ban- och byggnadsarbetare ̂ direkt som extra ordinarie banvakter,
banvakter eller som banvaktsaspiranter. Åldern vid anställning som
extra ordinarie bör i regel ej överstiga 30 år.

2. Vad i art. 9 och 11 stadgas angående psykologiska prov, under
sökning av vederbörandes föregående, läkarundersökning m. m. skall
gälla även för rekrytering av banvakter.

Anm. 1. B an arbetare, som uttages för utbildning till ledningsvakt, bör, sedan
han fullgjort 6 månaders utbildningstjänst vid ledning.savdelningen, därest han upp
fyller i art. 13 angivna villkor, som regel erhålla anställning som banvakts aspirant.
Skulle dylik aspirant visa sig olämplig för tjänst vid ledningsavdelningen, bör han
återföras till anställning som banarbetare.

1 ^) Angående skyldighet att till den offentliga arbetsförmedlingen anmäla tillämnad'
anställning av personal, se bilaga 6.

Ändringstryck nr 1 (io blad)
Maj 1946.
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Rekrytering av Q; 1. För rekrytering av stationskarlar gälla följande särskilda före-
stationskarlar. akriftftr

All rekrytering sker distriktsvis. Till linjebefäl inkomna ansök
ningshandlingar översändas efter hand till distriktskansliet för gransk
ning och förvaring. Anställningssökande, som överhuvudtaget icke kan
ifrågakomma till anställning vid statens järnvägar, skall omgående
underrättas härom. Beträffande övriga anställningssökande skall under
sökas, huruvida ansökningshandlingarna äro fullständiga — häri in
begripet enkelt läkarintyg, vilket helst bör vara utfärdat å statens järn
vägars form. nr 98 G. I det fall så icke är förhållandet, skall veder
börande anmodas komplettera sin ansökan. Föreligger anledning an
taga, att antalet ansökningar vid rekryteringen icke kommer att bliva
tillräckligt för att möjliggöra ett gott urval bland de sökande, bör
distriktschefen i god tid föranstalta om annonsering i lämplig ut
sträckning.

2. Genom distriktschefens försorg verkställes årligen senast under
september månad utredning angående rekryteringsbehovet för nästpåföl-
jande år för distriktet.

Personalbehovet för vardera av följande tjänstegrenar skall beräknas
särskilt, nämligen loktjänst, reparatörstjänst för lok, vagnar och räls
gående motorfordon samt lokomotor- och rälsbussförartjänst.

3. För att antagas för utbildning i loktjänst eller reparatörs tjänst
erfordras att efter fyllda 18 år hava förvärvat minst sex månaders verk
stadspraktik inom mekaniska eller elektriska facket.

Anm. Beträifande loktjänst må kravet på verkstadspraktik modifieras, om så.
befinnes nödvändigt med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden.

För att ifrågakomma till utbildning i loktjänst fordras dessutom att
med godkänt resultat hava genomgått förprövning i rättskrivning och
räkning. Denna prövning bör om möjligt verkställas före antagandet.

Anm. Förprövningen sker genom vederbörande distriktschefs försorg. Förpröv-
ningsuppgifter erhållas efter hänvändelse till drifttjänstbyrån, som skall delgivas
proven efter slutbehandlingen på distriktet.

För reparatörstjänst bör eftersträvas att anställa personer, som
genomgått verkstads- eller yrkesskola, enär dessa i allmänhet fått en
mera allsidig utbildning än den, som erhålles vid arbete i privat verkstad.

Till lokomotor- och rälsbussförartjänst bör uttagas personer med
vana vid handhavandet och skötseln av motorfordon.

4. Efter granskning å distriktskansliet av de ansökningar, som in
kommit till distrikts- och sektionsbefäl, utväljes ett lämpligt antal
sökande, som antagas vara lämpliga för järnvägstjänst. Granskningen
och urvalet bör ske i samråd med sektionsbefälet.

Anm. Angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig, se särtryck nr 4,
art. 61.

5. Sålunda utvalda anställningssökande inkallas till distriktskansliet
eller till sektionsföreståndarexpedition för utrönande av deras rent per
sonliga förutsättningar för anställningen och för psykologiska prov.
De sökande kunna även sammankallas till station, som med hänsyn
till deras hemorter är lämplig.

6. Vid i föregående moment nämnt tillfälle skall den anställnings
sökande underrättas om det slag av arbete, som han kan påräkna, och
anmodas lämna alla för bedömande av hans lämplighet erforderliga
uppgifter, vilka skola sammanställas å form. nr 70 Bi. Den platssö
kande skall med sin namnunderskrift å därför avsedd plats bekräfta
riktigheten av de lämnade uppgifterna. För de sökande skall särskilt
framhållas det allmänna ansvar, som är förenat med järnvägstjänsten.
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äyensom gällande förbud att under tjänsteutövning medföra eller för
tära spirituösa drycker samt risken för trafiksäkerheten och påföljderna
för den anställde av ett onyktert uppträdande under tjänsteutövningen.

Därest misstanke uppstår, att anställningssökandens vandel möjligen
icke är helt oförvitlig, skall han åläggas att själv anskaffa och avlämna
intyg eller meddelande från polismyndighet,' att han ej förekommit i
tidningen Polisunderrättelser eller eljest i hos polismyndigheten förda
anteckningar.

7. Innan sökande till i denna artikel avsedd anställning antages,
skall han undergå i särtryck nr 9 a fÖr antagande som aspirant före
skriven undersökning hos statens järnvägars undersökningsläkare. Sö
kande, som är avsedd att uttagas till loktjänst eller lokomotor- eller
rälsbussförartjänst, skalh därvid även undergå för dylik personal före
skriven specialundersökning.

8. Sedan i mom. 6 omnämnda uppgifter granskats, bestämmer di
striktschefen vilka av de sökande, som i mån av behov få anställas å
distriktet. ̂ Dessa skola uppfylla nedan i art. 13 angivna villkor för an
tagande till aspirant och skola till ansökan om anställning hava bi
fogat bestyrkta avskrifter av i art. 13 omnämnda betyg och intyg.

9.^ Förteckning upprättas över godkända sökande, vilka av resp.
sektionsföreståndare må inkallas till tjänstgöring vid uppkommande
behov av arbetskraft.

10. Då rekryteringspersonal anställes, skall enligt Svensk Författnings
samling nr 505/1936 och kungl. brev den 9 dec. 1938 iakttagas, att
militärmanskap och f. d. militärmanskap, som genomgått underbefäls
utbildning, vid lika lämplighet i övrigt lämnas företräde i den utsträck
ning, som med hänsyn till statens järnvägars intresse befinnes ända
målsenlig. I regel bör, där förutsättningar härför äro för handen, om
kring hälften av den personal, som anställes inom hithörande verk
samhetsgrenar, uttagas bland sökande av ifrågavarande kategori. För
svarsväsendets centrala civilanställningsbyrå skall i god tid underrättas
om det antal personer av ifrågavarande kategori, som kan beräknas
erhålla anställning under nästkommande kalenderår eller vid viss tid
punkt, varvid i förra fallet sådan underrättelse i regel meddelas en
gång årligen och, om hinder häremot ej möter, under första hälften
av augusti månad.

I  Anm. Angående befälsutbildad värnpliktig, se särtryck nr 4, art. 61.

11. ̂ Vid rekrytering av lokpersonal, avsedd för tjänstgöring å smal-
spårslinjer, skall för den platssökande framhållas, att anställningen
sker för tjänstgöring endast på linjer tillhörande smalspårsnätet och
att den utbildning, som därvid kan meddelas honom, endast kvalificerar
för tjänstgöring på sådan linje.

12. Därest behov av tillfällig arbetskraft vid något tillfälle icke kan
fyllas från den grupp av personer, som utsetts enligt förestående, må
med sektionsföreståndarens medgivande annan person anställas. Snarast
möjligt skall dock utrönas, huruvida denne uppfyller fordringarna för
anställning vid statens järnvägar.

13. Tillfällig arbetstagare, som tillhör rekryteringspersonalen, skall
genom platsbefälets försorg omedelbart vid anställningens början till
delas ett exemplar av särtryck nr 174, allmänna bestämmelser angå
ende vissa tillfälliga arbetstagare vid statens järnvägar, samt avlämna
tjänsteförbindelse enligt form. nr 70 G 2.
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Eekrytering av IQ: 1. Beliovet av rekrytering av annan än i art. 8 och 9 nämnd per-
övrig personal gQnal inom 1—14 lönegraderna sker i regel genom anställande av till
inom 1 14 P..11. 1 ^ o CJ
lönegraderna. lällig perSOnal.

2. Antagande av dylik rekryteringspersonal skall föregås av psyko
logiskt prov, för vars undergående vederbörande hänvisas till distrikts
kansli eller sektionsföreståndarexpedition. Angående dylikt prov med I
kvinnlig personal, se art. 11. ■

3. För antagande fordras, att vederbörande uppfyller i art. 13 an
givna villkor för antagande till aspirant och avlämnar bestyrkta avskrifter
av i samma artikel omnämnda betyg och intyg.

Psykologiska prov.

Psykologiska 11: 1. Psykologiska prov anordnas enligt särskilda föreskrifter. Innan
prov. någon underkastas psykologiskt prov, skall uppgift inhämtas från drift-

tjänstbyråns säkerhetsavdelning, huruvida vederbörande förut undergått
dylikt prov och därvid underkänts. Därutöver skall prövningsförrättaren
genom direkt fråga till de till proven inkallade förvissa sig om, att ingen
av dem tidigare deltagit i psykologiskt prov vid statens järnvägar. Ingen
må nämligen deltaga i dessa prov mer än en gång. Befrielse från ge
nomgående av psyk^ologiskt prov kan endast medgivas av styrelsen.

2. Den, som icke uppnått en levnadsålder av 17 år, får icke genomgå
psykologiskt prov. Personer, som vid anställandet i statens järnvägars
tjänst icke uppnått 17 års ålder, skola undergå psykologiska prov först
sedan de uppnått denna levnadsålder. Godkänt dylikt prov utgör villkor
för fortsatt anställning.

3. Även kvinnlig personal med undantag av effektvårdare, vagnstä
derskor och postbiträden, skall genomgå psykologiskt prov, dock endast
den del av detta prov, som utföres med ledning av A- och B-testerna.
Enär något gränsvärde för dylikt prov med kvinnlig personal icke är
fastställt, får provet i fråga endast tjäna till ledning vid bedömandet
av vederbörandes lämplighet.

Anm. Även plats vakter — såväl manliga som kvinnliga — vilka äro avsedda att
anlitas som tågklarerare, skola undergå psykologiskt prov av i detta stycke före
skrivet slag.

4. I fråga om personal, som i samband med statens övertagande av
enskild järnväg övergått i statens järnvägars tjänst, gäller att den, som
vid den enskilda järnvägen vid övergången innehade ordinarie befattning
eller icke. ordinarie, fast anställning i drifttjänst, ej behöver genomgå
psykologiskt prov. Den, som vid den enskilda järnvägen vid övergången
innehade tillfällig anställning eller sådan anställning, som ej är att hän
föra till drifttjänst (t. ex. banarbetare eller verkstadsarbetare), måste där
emot med godkänt resultat genomgå psykologiskt prov i vanlig ordning.
Härifrån undantages dock sådan tjänstehavare (arbetare), som vid tid
punkten för beordringen att genomgå psykologiskt prov uppnått en
sammanlagd levnads- och tjänsteålder av minst 55 år. ^

För att vid statens järnvägar få ifrågakomma till stadigvarande tjänst
som förare eller biträde å lok, motorvagn, rälsbuss eller i tågtjänst
använd lokomotor gäller likaledes fordran på godkänt resultat i psyko
logiskt prov, vare sig tjänstehavaren vid enskild järnväg erhållit eller
icke erhållit viss utbildning för dylik tjänst. Undantag härifrån med-
gives endast sådan med enskild järnväg övertagen personal, som redan
vid den enskilda järnvägen vunnit ordinarie anställning som lokförare,
lokeldare, motorvagnsförare resp. rälsbussförare.

5. Enär de psykologiska proven ej böra utföras å personer, som av
en eller annan anledning (sjukdom, sömnlöshet o. d.) ej känna sig fullt
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friska, skall det åligga prövningsförrättaren att före provens igån^
sättande dels tillfråga de inkallade angående deras hälsotillstånd oo
välbefinnande, dels samtidigt för dem betona, att hänsyn ej kan tagas
till sådana klagomål och synpunkter beträffande hälsotillståndet, som
framföras efter slutfört prov. Den som därvid anmäler, att han ej
känner sig fullt frisk eller disponerad för att deltaga i proven, får vid
tillfället ifråga ej genomgå några prov. Dylik person underrättas sam
tidigt om att provet för hans vidkommande uppskjutes till annan dag.

6. Särskild omsorg skall av prövningsförrättaren ägnas åt att de
olika proven genomföras på sådant sätt, att deltagarna icke oroas utan
ostörda kunna koncentrera sig på dem förelagda uppgifter. Vid reak
tionsprovets utförande får endast en deltagare i sänder vara inne i pröv
ningsrummet.

Förklaringar och anvisningar, som prövningsförrättaren har skyldighet
lämna deltagarna, skola meddelas på fullt tydligt sätt, så att envar
deltagare fattar innebörden därav. Onödigt samtal och annat, som kan
verka störande, skall under provens gång undvikas.

7. För att anställningssökande skall godkännas vid psykologiskt prov
erfordras, att han vid provet uppnått de värden, som angivits för ett-
dera av alternativen I, II och III i av styrelsen fastställda antagnings
normer, vilka finnas intagna i »Psykologiska prov» av Eudolf Anderberg.
(Denna publikation får endast hållas tillgänglig för sektionsföreståndare
och högre befäl samt för tjänstemän, som utsetts att förrätta psyko
logiska prov.)

För uttagning och utbildning till vissa tjänster erfordras dock god
känt psykologiskt prov enligt det eller de av de nyss omnämnda alter
nativen, som för resp. tjänster särskilt angivits i efterföljande bestäm
melser angående personalens utbildning.

8. Kesultatet av genomgånget prov skall utan onödigt dröjsmål del
givas såväl vederbörande sektionsföreståndare som den prövade, därvid
dock, vad gäller den prövade, meddelandet inskränkes till upplysning
om, huruvida han uppnått resp. icke uppnått sådant resultat, som kan
godtagas.
Den prövade får alltså icke erhålla några som helst detaljupplys

ningar om resultatet av de olika proven och må därför ej heller få
tillgång till diagrammet från proven eller därå angivna värden.

9^. I fråga om förvaring, försändning m. m. av apparater, uppgifter
o. d. rörande de psykologiska proven gälla i tillämpliga delar de i
särtryck nr 224 »Bestämmelser rörande hemliga handlingars handha-
vande» meddelade föreskrifter.

Upprättade diagram skola förvaras i tillslutna kuvert, som förses
med påskrift om innehållet och som inläggas i vederbörandes personal
akt. För huvudverkstädernas och förrådsavdelningens vidkommande
förvaras diagrammen å verkstadsbyrån resp. förrådsbyrån. Diagrammen
få icke hållas tillgängliga för ovidkommande personer. Diagrammen få
ej heller — vare sig i original eller i avskrift — sändas mellan olika
tjänsteställen annat än inlagda i särskilda, tillslutna kuvert. Som en
följd härav får ej heller i utgående skrivelser användas sifferuppgifter,
som hänföra sig till diagrammen ifråga.

10. För envar, som undergått psykologiskt prov, antecknas å dia
grammet förutom fullständigt namn, födelsedatum och den avdelning
vid statens järnvägar, anställningen avser, även det testalternativ, enligt
vilket provet utförts. Diagrammet skall vidare vara daterat för den
dag, då provet utfördes, och försett med prövningsförrättarens namn
underskrift.
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11. Till styrelsens drifttjänstbyrå, säkerhetsavdelningen, insändas utan
dröjsmål avskrifter av diagrammen för dem, som icke uppnått nöjaktigt
resultat för anställning.

12. Ifråga om dem, som icke uppnå nöjaktigt resultat i proven,
skola häftena A och B förvaras under en tid av åtminstone 1 år efter
genomgånget prov.

Makulering av använda A- och B-häften eller andra i de psykologiska
proven använda handlingar sker genom bränning på sätt i särtryck
nr 224, avd. II H finnes angivet.

13. Envar, som har att taga befattning med genomförandet av psyko
logiska prov eller som har att taga vård om materielen för dessa prov
och resultatet av genomförda prov, ålägges att ständigt iakttaga största
omsorg och varsamhet av hänsyn såväl till provens konfidentiella natur
som till den, som skall genomgå eller redan genomgått dylika prov.

Kontorsvakter.

Kontorsyaktei', 12: 1. Med undantag för vad som i det följande angives, gäller ifråga
om kontorsvakts antagande, uppsägning och entledigande m. m. i till
lämpliga delar vad som i art. 13—15 stadgas angående aspirantanställ-
ning.

2. För att antagas till kontorsvakt erfordras att hava uppnått en
levnadsålder av lägst 14 och högst 17 år.

3. Till kontorsvakt antagen person erhåller antagningsbevis, angivande
anställningens art, enligt form. 70 A 5.

4. Kontorsvakt skall senast tre månader efter första antagandet hos
statens järnvägars undersökningsläkare undergå undersökning enligt
form. nr 98 A samt därefter årligen undergå förnyad dylik undersök
ning (jfr särtryck nr 9 a). För fortsatt anställning erfordras att veder
börande uppfyller i särtryck nr 9 a för rékryteringspersonal angivna
villkor.

5. Det skall åligga vederbörande platsbefäl tillse, att kontorsvakt
erhåller för sin tjänstgöring erforderliga instruktioner, ävensom att till
fälle beredes honom att inhämta sådana kunskaper och erfarenheter,
som kunna vara till nytta vid hans fortsatta anställning. Särskilt bör
beaktas att för utbildning till expeditionstjänst lämpliga kontorsvakter
erhålla handledning för självstudier.

6. Kontorsvakt, som fyllt 17 år, skall snarast möjligt genomgå psyko
logiskt prov. Godkänt sådant prov utgör villkor för fortsatt anställning
vid statens järnvägar.

7. Kontorsvakt bibehålles i tjänsten högst intill utgången av den
månad, varunder han fyller 18 år, såvitt han ej erhåller fortsatt an
ställning enligt vad i det följande sägs. Efter nämnda tid äger dylik
befattningshavare företrädesrätt till anställning såsom aspirant eller
arbetare under förutsättning, att han enligt den antagande myndig
hetens allmänna prövning kan ifrågakomma därtill, att kontorsvakts-
tjänstgöringen kan väl vitsordas och att han undergått vederbörlig
utbildning ävensom föreskriven läkarundersökning och psykologiska
prov.

Kontorsvakt, som önskar erhålla anställning som aspirant och som
uppfyller ovannämnda fordringar, skall, senast 6 månader innan han
fyller 18 år, anmälas till närmast ifrågakommande distriktskansli för
att inrangeras bland distriktets rekryteringspersonal. Dylik kontors
vakt må efter att hava blivit överförd till rekryteringspersonalen kvarstå
i befattning som kontorsvakt, intill dess han anställes som aspirant
eller ock entledigas.
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12-13

Kontorsvakter.

12: 1. Med undantag för vad som i det följande angives, gäller ifråga Kontorsvakter.
om kontorsvakts antagande, uppsägning och entledigande m. m. i till-

I lämpliga delar vad i art. 13—14 stadgas angående aspirantanställning.
2. För att antagas till kontorsvakt erfordras att hava uppnått en

I levnadsålder av lägst 14 och högst 16 år.
3. Till kontorsvakt antagen person erhåller antagningsbevis, angivande

anställningens art, enligt form. 70 A 5.
4. Kontorsvakt skall senast tre månader efter första antagandet hos

statens järnvägars undersökningsläkare undergå undersökning enligt
form. nr 98 A samt därefter årligen undergå förnyad dylik undersök
ning (jfr särtryck nr 9 a). För fortsatt anställning erfordras att veder
börande uppfyller i särtryck nr 9 a för rekryteringspersonal angivna
villkor.

5. Det skall åligga vederbörande platsbefäl tillse, att kontorsvakt
erhåller för sin tjänstgöring erforderliga instruktioner, ävensom att till
fälle beredes honom att inhämta sådana kunskaper och erfarenheter,
som kunna vara till nytta vid hans fortsatta anställning. Särskilt bör
beaktas att för utbildning till expeditionstjänst lämpliga kontorsvakter
erhålla handledning för självstudier.

6. Kontorsvakt bibehålles i tjänsten högst intill utgången av den
(månad, varunder han fyller 17 år, såvitt han ej erhåller fortsatt an
ställning enligt vad i det följande sägs. Efter nämnda tid äger dylik
befattningshavare företrädesrätt till anställning såsom aspirant eller
arbetare under förutsättning, att han enligt den antagande myndig
hetens allmänna prövning kan ifrågakomma därtill, att kontorsvakts-
tjänstgöringen kan väl vitsordas, att han undergått vederbörlig utbild-

I ning och att han godkänts vid föreskriven läkarundersökning och
psykologiska prov.

Kontorsvakt, som önskar erhålla anställning som aspirant skall,I senast 3 månader innan han fyller 17 år, anmälas till närmast ifråga
kommande distriktskansli för att, sedan han visat sig uppfylla ovan
nämnda fordringar, inrangeras bland distriktets rekryteringspersonal.
Dylik kontorsvakt må efter att hava blivit överförd till rekryterings
personalen kvarstå i befattning som kontorsvakt, intill dess han an-
ställes som aspirant eller ock entledigas.

Aspiranter.

13: 1. För att antagas till aspirant erfordras:
att vara svensk medborgare;

I  att hava uppnått en ålder av 17 år och i regel ej hava överskridit,
I vad angår befattning i högst lönegrad Cf 16, en levnadsålder av 25
år och, beträffande annan befattning, den levnadsålder, som med hän
syn till utsikterna att i sinom tid vinna ordinarie anställning kan anses
lämplig;

Anm. Undantag härifrån äro medgivna dels för viss underhefälsiitbildad fast an
ställd eller f. d. fast anställd personal (K. kiing. 29 juni 1945, SFS 498), dels ock för
hefälsuthildad värnpliktig (se str 4, art. 61). Dessutom skall i förekommande falJ tagas
under övervägande, huruvida undantag även må medgivas den, som under längre
tid varit inkallad till militär beredskapstjänstgöring (se str 4, art. 60). Dylika frågor
avgöras av distriktschefen.

att med godkänt resultat hava genomgått genom statens järnvägars
försorg anordnat psykologiskt prov;

Ändringstryck nr 2 (35 blad)
Maj 1948.

Allmänna

villkor för

antagande till
aspirant.
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att vid en av statens järnvägars nndersökningsläkare och, i fråga om
vissa slag av befattningar, dessutom vid en av ögonspecialist företagen
undersökning, befunnits uppfylla i särtryck nr 9 a angivna villkor för
anställning vid statens järnvägar;

att lämna bestyrkta avskrifter av betyg från praktiska och teoretiska
utbildningskurser, avlagda examina eller andra kunskapsprov;

att förete intyg rörande sysselsättning och uppförande under tiden
efter avslutad skolkurs, därest antagande sker mer än sex månader
efter avslutande av sådan kurs; särskilt skall angivas, huruvida sökan
den förut varit anställd vid statens järnvägar.

2. Utöver vad i mom. 1 härovan stadgas såsom villkor för antagande
till aspirant gäller följande.

Aspirant till befattning inom lönegraderna Ca/Ce 5—18, med undan-1
tag av kansliskrivare och förste kansliskrivare, skall hava genomgått folk-

^  skola med avgångsbetyg enligt § 47 i gällande folkskolestadg^eller där-
jämförlig läroanstalt. Ifråga om därvid förvärvade kunskapsmått skall

särskilt avseende fästas å vitsord om godkända insikter i modersmålet
och räkning samt vad angår aspirant till befattning vid trafikavdel-fdj o ningen även i geografi.

Aspirant till befattning i Ca/Ce 19 och högre lönegrader ävensom I
till kansliskrivare och förste kansliskrivare skall, där ej styrelsen finner
skäligt medgiva dispens, innehava den för befattningen i instruktionen
angivna formella kompetensen.

Antagnings- 14: 1. Till aspirant antagen person erhåller antagningsbevis, angivande
bevis. anställningens art, enligt form. nr 70 Aé.

antagits till aspirant, skall uttryckligen erinras om att
■  anställningen sker på prov och icke ovillkorligen innebär stadigvarande

daglig tjänstgöring och att lön icke utgår för tid, under vilken arbete
vid verket ej kan beredas, samt att han kommer att entledigas, om
han visar sig olämplig för tjänsten.

3. Yad driftpersonalen angår, skall vederbörande befäl med eget
yttrande till beslutande myndighet översända det i art. 32, mom. 6, om
nämnda utlåtandet rörande befattningshavares lämplighet för fortsatt
anställning. Myndigheten i fråga skall med ledning av intyget avgöra,
huruvida dylik befattningshavare må bibehållas i järnvägens tjänst
eller om han omedelbart skall uppsägas till avgång ur tjänsten.

4. För aspirant gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.
Meddelande om uppsägning bör alltid lämnas i så god tid som möjligt.
Då uppsägning måste ske på grund av minskat behov av arbets

kraft, iakttages, att där två eller fiera anses lika i avseende å lämp
lighet, den, som varit anställd kortare tid, uppsäges framför den, som
varit anställd under längre tid. Hänsyn bör härvid tagas även till
utom verket förvärvad särskilt meriterande praktik av betydelse för
j ärn vägs tj än st en.

Anm. 1. I fråga om ordningen vid entledigande av personal till följd av trafikens I
nedgång gälla tills vidare de särskilda föreskrifter, som finnas intagna i bilaga 7.|

Anm. 2. Ang. uppsägning av aspirant är att iakttaga, att enligt kungl. kungö
relser den 14 oktober 1939 (nr 727) ocb den 14 juni 1940 (nr 505) ingen må på grund
av tjänstgöring, som åligger bonom enligt värnpliktslagen eller som ban eljest jäm
likt stadgande i lag är skyldig att utföra åt det allmänna, skiljas från anställning
som ban innebar. Enligt samma kungörelser må ej beller den som tillbör krigs
maktens reservpersonal eller antagits såsom frivillig vid krigsmakten skiljas från
anställning med anledning av tjänstgöring, som det på sådan grund åligger bonom
att fullgöra.
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Aspiranter.

13: 1. För att antagas till aspirant erfordras:
att vara svensk medborgare;
att hava uppnått en ålder av 18 år och i regel ej hava överskridit,

vad angår befattning inom 1—14 lönegraderna, en levnadsålder av 25
år och, beträffande annan befattning, den levnadsålder, som med hän
syn till utsikterna att i sinom tid vinna ordinarie anställning kan anses
lämplig;

Anm. Undantag härifrån äro medgivna dels för viss stamanställd perso7ialy nnder
förutsättning att vederbörande under sin militära anställning genomgått skola eller
utbildningskurs, vilken kan vara av särskilt värde för tjänst vid statens järnvägar|(kungl. brev den 9 dec. 1938), dels ock för befälsutbildad värnpliktig (Svensk Författnings
samling nr 407/1944). Dessutom skall i förekommande fal) tagas under övervägande,
huruvida undantag även må medgivas den, som under längre tid varit inkallad till
militär beredskapstjänstgöring (se särtryck nr 4, art. 60). Dylika frågor avgöras av
distrikts chefen.

Med befälsutbildning förstås följande militära tjänstgöring, nämligen 1) utbildning
enligt 27 § 1 mom. B—D värnpliktslagen, 2) utbildning till flygförare, bombfällare
och navigatör eller flygskytt, samt 3) utbildning till reservofficer eller till fänrik vid
sj övärnskåren.

Med befälsutbildad förstås den, som med godkända vitsord genomgått befäls
utbildning.

Med militär beredskapstjänstgöring avses sådan militär tjänstgöring, som på grund
av anbefalld förstärkt försvarsberedskap eller mobilisering ålegat vederbörande så
som värnpliktig, såsom beställningshavare i reserven, å reservstat eller å övergångs
stat, såsom officer i väg- och vattenbyggnadskåren eller såsom i fredstid konsti
tuerad landstormsofficer eller ock såsom medlem i någon av de i kungl. kungörelsen
den 2 juh 1940 (Svensk Författningssamling nr 678) omförmälda frivilliga försvars
organisationerna eller i Sveriges frivilliga motorbåtskår (sjövärnskåren). Såsom mi
litär beredskapstjänstgöring räknas jämväl värnpliktstjänstgöriug, som infallit under
tiden fOr anbefalld förstärkt försvarsberedskap eller mobilisering, även om inkallelsen
icke skett på grund av den anbefallda förstärkta försvarsberedskapen eller mobilise
ringen.

att vid en av statens järnvägars undersökningsläkare och, i fråga om
vissa slag av befattningar, dessutom vid en av ögonspecialist företagen
undersökning, befunnits uppfylla i särtryck nr 9 a angivna villkor för
anställning vid statens järnvägar;

att lämna bestyrkta avskrifter av betyg från praktiska och teoretiska
utbildningskurser, avlagda examina eller andra kunskapsprov;

att förete intyg rörande sysselsättning och uppförande under tiden
efter avslutad skolkurs, därest antagande sker mer än sex månader
efter avslutande av sådan kurs; särskilt skall angivas, huruvida sökan
den förut varit anställd vid statens järnvägar.

2. Utöver vad i mom. 1 härovan stadgas såsom villkor för antagande
till aspirant gäller följande.

Aspirant skall med godkänt resultat hava genomgått genom statensI järnvägars försorg anordnat psykologiskt prov och den särskilda utbild
ning, som för resp. befattning är föreskriven.

Aspirant till befattning inom 1—14 lönegraderna, med undantag av
kansliskrivare och förste kansliskrivare, skall hava genomgått folkskola
med avgångsbetyg enligt § 47 i gällande folkskolestadga eller därmed
jämförlig läroanstalt. Ifråga om därvid förvärvade kunskapsmått skall
särskilt avseende fästas å vitsord om godkända insikter i modersmåletI och räkning samt vad angår aspirant till befattning vid trafikavdel
ningen även i geografi.

Aspirant till befattning inom 15 och högre lönegrader ävensom till
kansliskrivare och förste kansliskrivare skall, där ej styrelsen finner
skäligt medgiva dispens, innehava den för befattningen i instruktionen
angivna formella kompetensen.

Allmänna

Tillkor för

antagande till
aspirant.



14-15 Antagande av personal m. m. Str 9.

Tjänstetid 14: 1. Innan person antages som aspirant, skall genom undersökning
hava utrönts, att bestående behov av hans arbetskraft föreligger. Där
jämte skall han hava visat sig lämplig för järnvägstjänst och särskilt
för den befattning, varom närmast är fråga, uppfylla i detta reglemente
föreskrivna fordringar på kompetens samt hava fullgjort en sammanlagd
tjänstetid vid verket av 6 månader i drifttjänst eller i den tjänstegren,
som aspirantanställningen avser. I denna tid inbegripes under fort
löpande anställning infallande sön- och helgdagar, varunder tjänstefrihet
åtnjutits, liksom även tid för bortovaro på grund av olycksfall i tjänsten,
tid efter fyllda 18 år, under vilken vederbörande varit inkallad till militär
beredskapstjänstgöring och — vad angår befälsutbildad värnpliktig —
tiden för hans befälsutbildning (se särtryck 4, art. 61), ävensom tid,
jämväl efter fyllda 18 år, varunder vederbörande i egenskap av tjänste-
pliktig innehaft anställning hos tjänstepliktberättigad arbetsgivare.

Anm. 1. För förvärvande av för visst slag av tjänst särskilt kvalificerad person
må aspirantanställning kunna ifrågakomma efter kortare anställningstid än 6 månader.
Anm. 2. Ang. begreppen befälsutbildad värnpliktig ocli militär beredskapstjänst-1

göring, se art. 13: 1 Anm. I
Anm. 3. Vid tillämpningen av föreskrifterna om tillgodoräkning av tid, var

under vederbörande som värnpliktig undergått befälsutbildning, varit inkallad I
till militär försvarsberedskap, eller ock i egenskap av tjänstepliktig innehaft anställ-1
ning hos tjänstepliktberättigad arbetsgivare, bör iakttagas, |

att ingen bör antagas till aspirant utan att hava fullgjort effektiv tjänst under
tillräckligt lång tid — i regel minst tre månader — för att vederbörande befäl må
hava hunnit bilda sig en bestämd uppfattning om hans lämplighet för järnvägs
tjänst (se art. 14: 1 och 2) och

att innan trafikelev antages till aspirant, skall han med godkänt resultat hava
genomgått teoretisk trafikelevkurs (se art. 97:1).

2. Vad driftpersonalen angår, skall vederbörande befäl med eget
yttrande till beslutande myndighet översända det i art. 32, mom. 6, om
nämnda utlåtandet rörande tillfällig befattningshavares tillhörande re
kryteringspersonalen lämplighet för fortsatt anställning. Myndigheten i
fråga skall med ledning av intyget avgöra, huruvida dylik befattnings
havare må bibehållas i järnvägens tjänst eller om han omedelbart skall
uppsägas till avgång ur tjänsten.

3. Vid trafikavdelningen må ingen antagas till stationskarlsaspirant,
som icke anses fullt lämplig för växlingstjänst.

4. Tid, varunder vederbörande, efter vunnen första fortlöpande an
ställning, som värnpliktig undergått befälsutbildning eller varit inkallad
till militär beredskapstjänstgöring, må tillgodoräk^nas honom såsom
tjänstgöringstid (se särtryck nr 4 art. 60—61). Dylik militärtjänstgöring
skall icke heller i och för sig utgöra hinder för antagande till aspirant
även från tidpunkt, som infaller under tiden för bortovaron, under för
utsättning likväl, att vederbörande, därest militärtiänstgöringen icke
mellankommit, skulle hava tagits i anspråk för tjänstgöring vid statens
järnvägar.

5. Vid varje antagning, liksom ock vid entledigande, skall såvitt
möjligt tillses, att icke härigenom under pågående strejk eller lockout
endera partens intresse kränkes.

Antagnings
bevis.

15: 1. Till aspirant antagen person erhåller antagningsbevis, angivande
anställningens art, enligt form. nr 70 A4.

2. Den som antagits till aspirant, skall uttryckligen erinras om att
anställningen sker på prov och icke ovillkorligen innebär stadigvarande
daglig tjänstgöring och att lön icke utgår för tid, under vilken arbete
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5. Har aspirant genom försumlighet, oskicklighet eller eljest gjort
sig skyldig till fel i tjänsten eller under kurs, vari han deltagit, eller
har han låtit klandervärt uppförande komma sig till last, må den myn
dighet, som antagit honom, kunna, därest omständigheterna anses böra
därtill föranleda, omedelbart och utan att aspiranten äger åtnjuta stadgad
uppsägningstid skilja honom från hans anställning.

6. Då anställningen upphör, skall aspiranten till sitt närmaste befäl
återställa honom eventuellt tilldelade särtryck eller andra tryckta tjänste
föreskrifter. Uppgår anställningstiden till mer än en månad, äger
aspiranten erhålla avflyttningsbetyg enligt form. nr 80.

15—19. (Keservnr.)

20: 1. Vid antagandet bör tillses, att den antagne tillhandahålles så
dana gällande föreskrifter, varom vederbörande bör förvärva kännedom.

Därest den antagne enligt härom utfärdade bestämmelser skall till
delas personliga exemplar av här avsedda föreskrifter, skola desamma
kvitteras å form. nr 70 H.

2. Även under sin fortsatta tjänstgöring vid statens järnvägar skall
envar tjänstehavare på angivet sätt utkvittera alla sådana tjänsteföre
skrifter, som i personliga exemplar tilldelas honom för hans tjänst
göring eller för deltagande i anordnade undervisningskurser.

21: 1. Vad här ovan stadgats beträffande aspirant gäller i tillämpliga
delar jämväl i fråga om elev, dock att antagningsbevis erhålles först
vid elevs antagande till aspirant.

2. Beträffande trafikelever äro i samband med bestämmelser rörande
dessa elevers utbildning särskilda villkor stadgade för deras antagande.

3. Tid, varunder elev — efter påbörjad utbildning vid verket —
som värnpliktig undergått befälsutbildning eller varit inkallad till militär
beredskapstjänstgöring, må tillgodoräknas honom såsom tjänstgöringstid
(se str 4, art 60—61). Dylik militärtjänstgöring skall icke i och för sig
utgöra hinder för antagande till aspirant även från tidpunkt, som in
faller under tiden för bortovaron, under förutsättning likväl, att veder
börande, därest militärtjänstgöringen icke mellankommit, skulle hava
tagits i anspråk för tjänstgöring vid statens järnvägar.

Anm. Innan trafikelev antages till aspirant, skall han med godkänt resultat
hava genomgått teoretisk trafikelevkurs (se art. 97:1).

22—25. (Eeservnr.)

Utkvittering
av tjänste
föreskrifter.

Bestämmel

sernas till-

lämpning
å elev.

Ändringstryck nr 2 (35 blad)
Maj 1948.
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vid verket ej kan beredas, samt att han kommer att entledigas, om
han visar sig olämplig för tjänsten.

8. För aspirant gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.
Meddelande om uppsägning bör alltid lämnas i så god tid som möjligt.
Då uppsägning måste ske på grund av minskat behov av arbets

kraft, iakttages, att där två eller flera anses lika i avseende å lämp
lighet, den, som varit anställd kortare tid, uppsäges framför den, som
varit anställd under längre tid. Hänsyn bör härvid tagas även till
utom verket förvärvad särskilt meriterande praktik av betydelse för
järnvägstjänsten.

Anm. Ang. uppsägning av aspirant är att iakttaga, att enligt kungl. kungö
relser den 14 oktober 1939 (nr 727) och den 14 juni 1940 (nr 505) ingen må på grund
av tjänstgöring, som åligger honom enligt värnphktslageii eller som han eljest jäm
likt stadgande i lag är skyldig att utföra åt det allmänna, skiljas från anställning
som han innehar. Enligt samma kungörelser må ej heller den som tillhör krigs
maktens reservpersonal eller antagits såsom frivillig vid krigsmakten skiljas från
anställning med anledning av tjänstgöring, som det på sådan grund åligger honom
att fullgöra.

4. Har aspirant genom försumlighet, oskicklighet eller eljest gjort
sig skyldig till fel i tjänsten eller under kurs, vari han deltagit, eller
har han låtit klandervärt uppförande komma sig till last, må den myn
dighet, som antagit honom, kunna, därest omständigheterna anses böra
därtill föranleda, omedelbart och utan att aspiranten äger åtnjuta stadgad
uppsägningstid skilja honom från hans anställning.

5. Aspirant, som av annan anledning än i föregående mom. av
ses, befinnes olämplig för järnvägstjänst, skall omedelbart uppsägas
till avgång ur tjänsten.

6. Då anställningen upphör, skall aspiranten till sitt närmaste befäl
återställa honom eventuellt tilldelade särtryck eller andra tryckta tjänste
föreskrifter. Uppgår anställningstiden till mer än en månad, äger
aspiranten erhålla avflyttningsbetyg enligt form. nr 80.

16—19. (Eeservnr.)

20: 1. Vid antagandet bör tillses, att den antagne tillhandahålles så
dana gällande föreskrifter, varom vederbörande bör förvärva kännedom.

Därest den antagne enligt härom utfärdade bestämmelser skall till
delas personliga exemplar av här avsedda föreskrifter, skola desamma
kvitteras å form. nr 70 H.

2. Även under sin fortsatta tjänstgöring vid statens järnvägar skall
envar tjänstehavare på angivet sätt utkvittera alla sådana tjänsteföre
skrifter, som i personliga exemplar tilldelas honom för hans tjänst
göring eller för deltagande i anordnade undervisningskurser.

21: 1. Vad här ovan stadgats beträffande aspirant gäller i tillämpliga
delar jämväl i fråga om elev, dock att antagningsbevis erhålles först
vid elevs antagande till aspirant.

2. Beträffande trafikelever äro i samband med bestämmelser rörande
dessa elevers utbildning särskilda villkor stadgade för deras antagande.

3. I övrigt bestämmer styrelsen, huruvida och i vilken omfattning
viss teoretisk utbildning i järnvägsfacket skall föregå anställandet så
som aspirant eller om för vissa tjänstekategorier redan utom verket
förvärvad utbildning jämte i förekommande fall viss tids provtjänst
göring inom verket kan anses tillfyllest.

Anm. Ang. elevs antagande till aspirant före eller under fullgörande av viss
militärtjänstgöring, se art. 14.

Utkvittering
av tjänste
föreskrifter.

Bestämmel

sernas till-

lämpning
å elev

22 — 25. (Eeservnr.)
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Str 9. Befordran till extra ordinarie och ordinarie tjänst. 26—31

Befordran

till ordinarie

tjänst.

Befordran till extra ordinarie och ordinarie tjänst.

26: 1. Aspirant, som fyllt 20 år och inhämtat erforderliga fackkunska- Befordran tiii
per, antages, därest stadigvarande behov av hans anställning föreligger, extra ordinarie

I efter sammanlagt minst 12 månaders anställning i tillfällig tjänst och
som aspirant till extra ordinarie tjänsteman. I denna tid må medräknas
all den tid, som enligt str 4 ligger till grund för tjänstålders talet, dock
utan frånräknande av första anställningsåret.

Anm. 1. Angående fordran på viss teoretisk utbildning m. m. för antagning till
I e. o. banvakt resp. e. o. stationskarl vid trafikavdelningen se art. 45: 2 resp. 76: 7.

Anm. 2. För visst slag av tjänst särskilt kvalificerad person må kunna erhålla
I extra ordinarie anställning efter kortare anställningstid än 12 månader

2. Före antagandet i extra ordinarie tjänst skall tjänstehavare un
dergå förnyad undersökning av statens järnvägars undersökningsläkare
(jfr str 9 a, § 4 mom. 2).

3. Extra ordinarie tjänsteman antages av styrelsen eller linjebefälet
enligt de bestämmelser, som äro givna i gällande arbetsordningar.

4. Aspirant, som antages till extra ordinarie tjänsteman, erhåller
antagningsbevis enligt form. nr 70 A2.

Anm. För ordinarie tjänsteman, vilken förordnats att innehava extra ordinarie
befattning, utfärdas icke antagningsbevis.

27: 1. Extra ordinarie tjänsteman, som fyllt 21 år och genomgått den
utbildning, som i förekommande fall är föreskriven, kan befordras till
ordinarie tjänst, då sådan finnes ledig och i särskilt utfärdade direktiv
angivna förutsättningar för att vinna ordinarie anställning äro upp-
fyllda.

2. Före antagande i ordinarie tjänst skall tjänstehavare undergå för
nyad undersökning av statens järnvägars undersökningsläkare (jfr str
9 a, § 4 mom. 3).

28: 1. Den ordständigheten, att vederbörande icke fullgjort sin värn
pliktstjänstgöring, bör icke i och för sig anses såsom hinder för be
fordran till extra ordinarie eller ordinarie tjänst även från tidpunkt,
som infaller under värnpliktstjänstgöringens fullgörande.

2. Tid, varunder vederbörande, efter vunnen första fortlöpande an
ställning, som värnpliktig undergått befälsutbildning, varit inkallad till
militär beredskapstjänstgöring eller i egenskap av tjänstepliktig inne
haft anställning hos tjänstepliktberättigad arbetsgivare, må tillgodo
räknas honom såsom tjänstgöringstid. Se str 4 art. 60—61. Dylik
militärtjänstgöring skall icke heller i och för sig utgöra hinder för be
fordran till extra ordinarie eller ordinarie tjänst även från tidpunkt, som
infaller under tiden för bortovaron, under förutsättning likväl, att veder
börande, därest nyssnämnda värnpliktstjänst eller anställning som tjänste
pliktig icke mellankommit, skulle hava tagits i anspråk för tjänstgöring
vid statens järnvägar och i övrigt gällande förutsättningar för befordran
äro uppfyllda.

Anm. Stationsskrivaraspirant må i regel icke vinna extra ordinarie anställning,
innan han fullgjort föreskriven praktisk utbildningstjänstgöring (se art. 98:10).

2 9—31. (Keservnr.)

Värnplikts-
och militär

tjänstgöring

Ändringstryck nr 2 (35 blad)
Maj 1948.
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Befordran till extra ordinarie och ordinarie tjänst.

26: 1. Aspirant, som fyllt 20 år och inhämtat erforderliga fackkunska
per, antages, därest stadigvarande behov av hans anställning föreligger,
efter sammanlagt minst 18 månaders anställning i tillfällig tjänst och
som aspirant till extra ordinarie tjänsteman. I denna tid må medräknas
all den tid, som enligt särtryck nr 4 ligger till grund för tjänstålders-
talet, dock utan frånräknande av första anställningsåret.
Anm. 1. Angående fordran på viss teoretisk utbildning m. m. för antagning till

e. o. banvakt re sp. e. o. stationskarl vid maskin- eller trafikavdelningen se art. 45: 2,
66: 1 resp. 76: 7.

Anm. 2. För visst slag av tjänst särskilt kvalificerad person må kunna erhålla
extra ordinarie anställning efter kortare anställningstid än 18 månader.

I  2. Före antagandet i extra ordinarie tjänst skall tjänstehavare un-
Idergå förnyad undersökning av statens järnvägars undersökningsläkare
I (jfr särtryck nr 9 A, § 4 mom. 2).

3. Extra ordinarie tjänsteman antages av styrelsen eller linjebefälet
enligt de bestämmelser, som äro givna i gällande arbetsordningar.

4. Aspirant, som antages till extra ordinarie tjänsteman, erhåller
antagningsbevis enligt form. nr 70 A2.
Anm. För ordinarie tjänsteman, vilken förordnats att innehava extra ordinarie

befattning, utfärdas icke antagningsbevis.

Befordran till

extra ordinarie

tjänst.

27: 1. Extra ordinarie tjänsteman, som fyllt 21 år och genomgått den
utbildning, som i förekommande fall är föreskriven, kan befordras till
ordinarie tjänst, då sådan befattning finnes ledig och i särskilt utfärdade
direktiv angivna förutsättningar för att vinna ordinarie anställning äro
uppfyllda.

2. Före antagande i ordinarie tjänst skall tjänstehavare undergå för
nyad undersökning av statens järnvägars undersökningsläkare. (Jfr sär
tryck nr 9 A, § 4 mom. 3.)

Befordran

till ordinarie

tjänst.

28: 1. Den omständigheten, att vederbörande icke fullgjort sin värn
pliktstjänstgöring, bör icke i och för sig anses såsom hinder för be
fordran till extra ordinarie eller ordinarie tjänst även från tidpunkt,
som infaller under värnpliktstjänstgöringens fullgörande.

2. Tid, varunder vederbörande, efter vunnen första fortlöpande an
ställning, som värnpliktig undergått befälsutbildning, varit inkallad till
militär beredskapstjänstgöring eller i egenskap av tjänstepliktig inne
haft anställning hos tjänstepliktberättigad arbetsgivare, må tillgodoräk
nas honom såsom tjänstgöringstid. Se särtyck nr 4 art. 60—61. Dylik
militärtjänstgöring skall icke heller i och för sig utgöra hinder för be
fordran till extra ordinarie eller ordinarie tjänst även från tidpunkt, som
infaller under tiden för bortovaron, under förutsättning likväl, att veder
börande, därest nyssnämnda värnpliktstjänst eller anställning som tjänste
pliktig icke mellankommit, skulle hava tagits i anspråk för tjänstgöring
vid statens järnvägar och i övrigt gällande förutsättningar för befordran
äro uppfyllda.

Anm. Stationsskrivaraspirant må i regel icke vinna extra ordinarie anställning,
innan han fullgjort föreskriven praktisk utbildningstjänstgöring (se art. 98:10).

Värnplikts-
och militär

beredskaps-
tjä-nstgoring.

2 9—31. (Eeservnr.)
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Personalens utbildning.

Gremeusamma bestämmelser.

32: 1. Tjänstetid i icke ordinarie tjänst är att anse som en prov- utbildning
ningstid, under vilken vederbörandes lämplighet för tjänsten skall ut- under pröv-
rönas. Under denna tid skall den anställde förvärva nödiga insikter umgstiden.
i vad som för tjänstens bestridande fordras enligt vad här nedan be
stämmes i fråga om särskilda befattningshavares utbildning. Person,
som härvid visar sig icke kunna på ett tillfredsställande sätt till
godogöra sig utbildningen eller i övrigt i något avseende visar sig
olämplig för järnvägstjänsten, skall snarast möjligt skiljas från statens
järnvägar eller återgå till tidigare eventuellt innehavd anställning som
arbetare.

2. Samtlig personal, som anställes, skall vid anställningens början
erhålla en allmän orientering i bestämmelserna i särtryck nr 140, All
män tjänsteordning och disciplinstadga.

3. JBefattningshavare skall på sätt här nedan för de olika avdel
ningarnas personal angives undergå utbildning och examinering i de
reglementen och instruktioner m. m., som beröra hans tjänst.

4. Godkänd examinering skall efter av prövningsförrättaren lämnat
meddelande jämte dennes namn eller signatur antecknas å registerkort
(form. nr 70 Ni eller 70 N2), som förvaras hos sektionsföreståndaren.
Den examinerade och vederbörande förman^) skola även underrättas om
resultatet av examineringen. Å vederbörande förmans expedition skola,
där så anses behövligt, anteckningar föras angående personalens utbild
ning, examinering och kvalifikationer för tjänstgöring inom olika tjänste
grenar.

Anm. Vad liär föreskrivits rcirande anteckning om godkänd prövning av icke
ordinarie personal gäller i tillämpliga delar även annan tjänstebavare.

5. Tjänstehavare får icke användas att på eget ansvar tjänstgöra
i  någon tjänstegren, innan han vid prövning visat sig äga tillräckliga
teoretiska och praktiska kunskaper härför.

6. Det åligger vederbörande förman (se mom. 4) tillse, att nyanställd
tjänstehavare lämnas undervisning och noggrann handledning, samt att
för tillfällig befattningshavare, som tillhör rekryteringspersonalen, sna
rast möjligt efter det vederbörande fullgjort en sammanlagd tjänstetid
•vid verket av fem månader i drifttjänst, till närmaste befäl avgiva
utlåtande angående tjänstehavaren enligt form. nr 70 J (jfr art. 14:2).
Dylikt utlåtande kan även ifrågakomma tidigare än efter fem månader,
om förhållandena så påkalla.

7. Personer, som icke uppnått godkända resultat i psykologiska
prov, eller som på grund av för hög levnadsålder icke lämpligen
kan beordras till utbildningskurs och ej heller fyller fordringarna för
erhållande av dispens från eljest föreskriven kurs, måste som regel
anses olämpliga att förrätta tjänst i sådan befattning, till vilken veder
börande på grund av angivna förhållanden icke har möjlighet att vinna

Med förman avses här vederbörande banmästare, lokmästare, vagnmästare, verkstads
mästare samt stationsföreståndare och med dem i befälsställning likställda tjänstemän.
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befordran. Dylikt utnyttjande av ej befordringsbar personal bör därför
icke förekomma, i vart fall icke för längre perioder, såvida distrikts-
chefen ej lämnat särskilt medgivande därtill.

Särskild 33: 1. Pevsonal, som tjänstgör' vid elehtrifierad handel eller å tåg, som
instrueringoch ingår på Station vid sådan handel (se dock anm. nedan) skall ha tillde-
aUndervismngi särtryck nr 242, Allmän instruktion angående högspänningsled-
undvTkande ay ̂ ingar för elektrisk järnvägsdrift, och skall dessutom ha instruerats om
oiyckshän- de elektriska ledningarnas farlighet. Det skall åligga närmaste förman

deiser genom att meddela såväl all nyanställd personal som även från icke elektri-

fdr^™ fierad handel eventuellt tillbeordrad eller förflyttad personal dylik in-
brin^nde^ay struktion, innan vederbörande tillåtes börja sin tjänstgöring,
hjälp yid Innan tjänstehavare får användas i tågexpeditörs-, växlings- eller IcajvaTcts-1
olycksfall, tjänst eller annan liknande tjänst vid elektrifierad handel, skall, utöver vad i

föregående stycke nämnts, undervisning ha meddelats honom om till
vägagångssättet vid in- och urkoppling av kontaktledning över lastspår
(se särtryck nr 33 § 4, mom 1, samt särtryck nr 242 och 242 a). Denna
undervisning skall meddelas genom elektroingenjörens försorg, varvid
undervisningen kan meddelas av elektroingenjören eller av denne därtill
utsedd kompetent tjänstehavare, medan kunskapsprövning skall utföras
av elektroingenjören eller dennes ställföreträdare. Sektionsbefälet skall
ombesörja, att denna undervisning i erforderlig omfattning äger rum
för personal vid elektriflerad handel samt för sådan vid icke elektri-
flerad handel anställd personal, som beordrats till tjänstgöring vid
elektrifierad handel och där kan antagas komma att användas i tågex-
peditörs-, växlings-, kajvakts- eller annan liknande tjänst. Före dylik
användning av tillbeordrad personal skall platsbefälet i tveksamma fall
hos sektionsföreståndaren förvissa sig om att vederbörande tjänste
havare tidigare meddelats här föreskriven undervisning. Var och en
som åtnjutit sådan undervisning, skall lämna erkännande härom till
den som verkställt kunskapsprövningen, genom att underteckna form
70 Gi, vilket därefter tillställes vederbörande sektionsföreståndare för
att påklistras tjänstehavarens personalakt eller personalkort.

Anm. För ban- 'och byggnadsarbetare — med undantag av sådana, som ha ban
vakts- eller ledningsvaktstjänst eller tjänstgöra som reparatörsbiträden, motorfordons
förare eller tillsyningsmän — ävensom för verkstads- och förrådsarbetare samt till
fälliga omlastare och sådana vid ban-, maskin-, trafik-, verkstads- och förrådsavdel
ningarna tillfälligt anställda, vilka ej tillhöra rekryteringspersonalen och som beräknas
komma att tjänstgöra högst tre månader i följd, skall, i stället för vad i första
stycket ovan bestämts, gälla följande: ett utdrag ur särtryck nr 242 angående de sär
skilda riskerna för olycksfall på grund av elektrisk ström (särtryck nr 242 c) skall I
mot kvitto på blankett, som medföljer särtryck nr 242 c tilldelas vederbörande. Inne-|
hållet i nämnda utdrag skall genom platsbefälets försorg muntligen genomgås med
de nyanställda, vilka samtidigt skola åläggas att vid inträffat elektriskt olycksfall
skyndsamt påkalla sådan hjälp, som erfordras för livräddning. Journal (lämpligen |
å kortregister) över anställda, vilka erhållit särtryck nr 242 c och instruerats däri
enligt förestående, skall föras hos platsbefälet.

Undervisning 2 a) Undervisning i samarittjänst och livräddning skall meddelas
i saraarittjänst personalen i den omfattning, som framgår av nedanstående,
och livrädd- Alltefter behovet enligt efterföljande föreskrifter och anvisningar

skola samaritkurser på sätt nedan angives anordnas enligt två olika grader
(nedan betecknade SA och SB) samt repetitionskurser för dessa grader
likaledes anordnas (nedan betecknade EA och EB). Undervisningen i
kurserna skall meddelas dels genom populära föredrag, dels genom prak
tiska övningar. Den teoretiska undervisningen bör avhandla individuell
samaritvård av sårskada (inkl. infektionsrisken), blodstillning, benbrott,
kvävning, förgiftning (gengas), förbränning, elektrisk skada, viktigare inre
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Av livräddningsinspektören gjorda iakttagelser av den art, att ändring
eller rättelse av visst förhållande med större räckvidd (t. ex.'beträffande
förvaring och vård av karbogenapparat eller inredningen av bussgarage
i  avseende på anordningar, som avse livräddning) icke anses kunna
uppskjutas tills i samband med avgivandet av årsrapport, skola anmälas
till distriktschefen (huvudverkstadsföreståndaren, förrådsintendenten).
Avskrift av sådan anmälan skall samtidigt insändas till styrelsens
drifttj änstbyrå.

Årsrapport över verksamheten skall av livräddningsinspektören av
givas före den 1 juli, avseende närmast föregående kalenderår.

b) DistriMsinstriiktör för livräddning åligger att leda och övervaka
undervisningen i konstgjord andning inom distriktet jämte inom detta
befintliga huvudverkstäder och förråd samt övervaka, att dylik under
visning meddelas alla dem, som skola åtnjuta sådan. Han skall under
loppet av 2 år övervara åtrainstone en av de övningar, som varje plats
instruktör håller. Vidare skall han fÖra förteckning över de karbogen-
apparater, som finnas inom hans verksamhetsområde samt genom in
spektioner och såsom stickprov utförda försöksövningar tillse, att
karbogenapparaterna skötas och förvaras på ändamålsenligt sätt samt
att vederbörande undervisade personal förstår att rätt använda appa
raterna och att i övrigt rätt utföra konstgjord andning.

Distriktsinstruktör skall efterkomma de anvisningar, som kunna
lämnas av livräddningsinspektören, och har att i erforderliga fall hos
denne inhämta råd.
En gång .årligen skall distriktsinstruktör sammankalla platsinstruk

törerna inom sitt verksamhetsområde för samråd om gjorda erfarenheter
och för övning av konstgjord andning med och utan karbogenapparat.
Vid bestämmandet av tiden därför skall dock först distriktschefens
medgivande inhämtas. Livräddningsinspektören skall underrättas.

Före den 1 april varje år skall distriktsinstruktör upprätta rapport
för närmast föregående kalenderår angående livräddningsundervisningen
och därmed sammanhörande förhållanden inom hans verksamhetsom
råde. Av denna rapport skola distriktschefen och livräddningsinspek
tören tillställas ett exemplar vardera.

c) PlatsinstruMör för livräddning skall vid samaritkurser och eljest
i  enlighet med str 317 och form nr 88 U 1 ombesörja den praktiska
undervisningen och övningen av personalen i konstgjord andning med
och utan karbogenapparat samt övervaka, att karbogenapparaterna inom
hans verksamhetsområde handhavas på föreskrivet sätt. Då undervis
ning meddelats i samband med samaritkurs, skall platsinstruktören
delge kursledaren ev. gjorda särskilda iakttagelser och rön angående
undervisningen i konstgjord andning för att av den sistnämnde kunna
medtagas i hans redogörelse. Efter undervisning i andra fall skall
platsinstruktören till vederbörande sektionsföreståndare (huvudverk
stadsföreståndare, förrådsintendent) göra anmälan därom, varvid bifogas-
undertecknade form 70 C 2 för dem, som första gången erhållit under
visning.



föreskrifter

34 Personalens utbildning. Str 9.

Årligen fiter- 34; 1, Förutom den undervisning ocli examinering, som äger rum
kommande^ uuder första tiden efter anställningen i statens järnvägars tjänst och
TnTraSiof' Sedermera i särskilda kurser, förrättas, vad den sektionsbefälet under-
rörando nyut- ställda personalen angår, årligen examinering för att utröna, huru per-
komna tjänste- sonalen underhållit och kompletterat de en gång inhämtade kunskaperna

angående dels säkerhetstjänsten, dels, i den mån så är föreskrivet eller
av sektionsföreståndaren prövas lämpligt, tjänsten i övrigt. Därvid
skola särskilt beaktas efter sista förhöret nytillkomna och förändrade
bestämmelser eller ändrade förhållanden i avseende å vederbörandes
tjänstegren.

2. Denna examinering verkställes av sektionsbefälet eller av särskilt
förordnade tjänstemän. Antalet examinatorer bör så mycket som möjligt
begränsas. Vid val av examinatorer bör huvudvikten läggas vid kun
nighet och lämplighet för uppdraget.

3. Examinatorer i bestämmelser angående säkerhetstjänsten böra,
där så anses lämpligt, byta område vartannat år. Examineringen kan,
efter överenskommelse mellan sektionsföreståndarna eller efter distrikts
chefens avgörande, i lämplig utsträckning verkställas av examinator vid
trahkavdelningen, även då det gäller annan avdelnings personal.

4. För att ernå likformighet böra examinatorerna, innan examine
ringen för året påbörjas, sammankallas inför trafikinspektören å distrikts
kansliet eller inför annan tjänsteman, som utses av distriktschefen.
Examinatorerna skola dessförinnan ha lämnat uppgift om vad som an
ses särskilt böra dryftas vid sammankomsten. Lämplig tidpunkt bör
bestämmas, då examineringen för året skall vara avslutad, varom an
mälan skall insändas till distriktschefen. Examinatorerna böra även
sinsemellan samråda.

5. Vid examineringen bör personalen sammanföras gruppvis med
hänsyn till tjänstgöringens art, t. ex. tågpersonal och växlingspersonal
i skilda grupper. Varje grupp bör omfatta omkring 10 X3ersöner. Tiden
för examineringen avpassas med hänsyn till antalet personer, som sam
tidigt skola examineras, och bör, då det gäller examinering i säkerhets
tjänsten av lokpersonal och av trafikavdelningens personal, utgöra om
kring 15—20 min. per man. För en grupp om 10 personer bör tiden
för denna examinering ej understiga 2^/2 timmar beträffande lokpersonal
och trafikavdelningens personal och 2 timmar betr. övrig personal.

6. Examineringen avser att utröna, huruvida varje tjänstehavare
äger för sin tjänstgöring tillräckliga kunskaper. Den får därför ej in
skränkas endast till utläggning av tveksamma fall eller nytillkomna
bestämmelser. Framställda tolkningsfrågor böra därför, när så erfordras,
behandlas efter examineringens slut.

7. Tjänstehavare, som vid examinering i säkerhetstjänsten visat sig
icke äga erforderliga insikter, får icke användas i sådan tjänst, förrän
han genomgått nytt förhör och därvid blivit godkänd.

8. Det åligger tjänstehavares närmaste förman (jfr art. 32, mom. 4
härovan) att i erforderlig mån lämna vederbörande handledning i nya
och förändrade bestämmelsers rätta förstående. Särskilt i fråga om be
stämmelser, som röra säkerhetstjänsten, har han att snarast efter ut
färdandet förvissa sig om, att de tjänstehavare, som därav beröras,
tagit del av och riktigt uppfattat deras innebörd.
Då mera omfattande nya eller ändrade tjänsteföreskrifter utkomma,

skall det åligga vederbörande platsbefäl eller annan tjänsteman, som
därtill förordnas, att instruera underlydande personal om de nya be
stämmelsernas innebörd och i övrigt planlägga den instruktionsverk-
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skada (hjärna, ryggmärg, bröst- och bukorgan) samt medvetslöshet. Dess
utom klargöres vikten av att snarast avbryta olycksfallets fortvarighet, att
ändamålsenligt organisera hjälpen samt att sörja för sakkunnig och
skonsam transport till läkare och sjukhus. I anslutning till ovanstående
skola de praktiska övningarna gå ut på att i möjligaste mån hos del
tagarna innöta ett ändamålsenligt sätt att praktiskt handlägga skador
och skadesituationer. I såväl S- som E-kurs skall ingå 2 timmars
huvudsakligen praktisk undervisning i tillvägagångssättet vid utförande
av konstgjord andning.

SA- och EA-kurser anordnas dels för i nedanstående tabell angiven
personal, tillhörande bemanningen av hjälpvagnar, dels för personal å
platser, där sjukhus och sjukstuga saknas och ej heller läkare eller
distrikts- eller dispensärsköterska är stationerad eller bil- och telefon
tjänsten m. m. är så organiserad, som erfordras för att vid olycksfall
snabbt få skadad person under sakkunnig vård. Dessa kurser skola
omfatta: SA 12, EA 8 timmar, i båda fallen inberäknat 2 timmar, som
ägnas åt inlärandet av konstgjord andning.

SB- och EB-kurser anordnas för personal å platser, där sjukhus eller
sjukstuga finnes eller läkare, distriktssköterska eller dispensärsköterska
är placerad och dessutom bil- och telefontjänsten m. m. är så organi
serad, att skadad person snabbt kan bringas under sakkunnig vård. I
dessa kurser skall undervisningen begränsas till och i första hand gå
ut på att snarast avbryta ett olycksfalls fortvarighet, att göra skadad
person transportabel (bl. a. genom enkélt och praktiskt sår- och stödje-
förband) samt att inöva bårtjänst, lyftning, flyttning från ett transport
medel till ett annat etc. Dessutom skall meddelas undervisning i konst
gjord andning i samma omfattning som i övriga kurser. Sammanlagda
undervisningstiden skall vara: SB 8, EB 6 timmar.

Uppdraget att vara lärare (ledare) lämnas av vederbörande trafikin
spektör till järnvägsläkare å den ort, där kursen hålles, eller om så ej
kan ske, annan för saken intresserad läkare. Till biträde åt denne så
som instruktör vid praktiska övningar anlitas i kurser med större
deltagarantal en manlig sjukvårdare (eventuellt sjuksköterska) för varje
grupp om 10—12 kursdeltagare.

Undervisningen och övningarna i konstgjord andning skola ledas av
platsinstruktörer, som utses enligt c) nedan.
Som ledare för E-kurs bör anlitas sjukvårdare (eventuellt sjukskö

terska), som tjänstgjort såsom biträde vid SJ samaritkurs och av veder
börande läkare förordas.

Ifråga om kursernas utformning, råd och anvisningar beträffande
desamma, tillhandahållande av åskådningsmateriel m. m. skall distrikts
chefen i erforderliga fall meddela beslut efter samråd med SJ sundhets
inspektör eller enligt av denne givna riktlinjer och anvisningar. Sund
hetsinspektören skall äga följa anordnade kurser, i den mån han så
finner önskvärt för att därigenom kunna göra de rön, som erfordras
för en ändamålsenlig planering av undervisningen.

Förutom kurser enligt ovanstående skall även anordnas undervisning
i  enbart konstgjord andning (KA) för viss personal, som ej behöver
genomgå samaritkurs. Denna undervisning meddelas av de under c)
nedan nämnda platsinstruktörerna.

b) Varje år före utgången av oktober skall distriktschefen bestämma
de platser (eventuellt bandelar), där SB- och EB-kurser skola anses
vara tillfyllest, samt därom underrätta sundhetsinspektören och sektions-
befälet ävensom verkstadsföreståndare och förrådsintendent.
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Sedan beslut enligt närmast föregående stycke ingått, skola sektions
föreståndare samt verkstadsföreståndare och förrådsintendenter upprätta
förteckningar å den personal, som under nästkommande år skall genom
gå dels samaritkurs, dels repetitionskurs, i båda fallen med angivande
av vilka som skola erhålla undervisning i kurs A respektive B enligt
bestämmelserna under d) nedan, ävensom uppgift å dem, som endast
skola undervisas i konstgjord andning. Förteckningarna skola uppdelas
på områdena för respektive trafiksektioner och skola av övriga sektions
föreståndare samt verkstadsföreståndare och förrådsintendenter tillställas
vederbörande trafikinspektör före den 1 november. Trafikinspektörerna
skola därefter dels snarast möjligt lämna distriktsinstruktören (jfr c
nedan) uppgift på dem, som skola undervisas endast i konstgjord and
ning, dels före den 1 januari efter samråd med berörda övriga sektions
föreståndare (verkstadsföreståndare, förrådsintendent) och efter överens
kommelse med lärare och deras biträden upprätta planer för samaritkurser
under det kommande året och delgiva distriktschefen, sundhetsinspek
tören samt berörda övriga sektionsföreståndare (verkstadsföreståndare,
förrådsintendent) och distriktsinstruktören dessa planer. Distrikts
instruktören skall i samråd med sektionsföreståndarna (verkstadsföre
ståndare, förrådsintendent) samt platsinstruktörerna upprätta plan för
den undervisning i konstgjord andning, som enligt ovanstående skall
äga rum utan samband med samaritkurs eller repetitionskurs.

Vid planerandet av samarit- och repetitionskurserna skall iakttagas,
att medhjälpare till läraren (frånsett platsinstruktörer för konstgjord
andning) alltid skall ställas till förfogande, om deltagarantalet över
stiger 15.

Det åligger trafikinspektörerna att anskaffa lokaler för kurserna samt
vid undervisningen erforderlig materiel.

c) För tillsyn och övervakande av undervisningen i konstgjord andning
och av handhavandet av karbogenapparater m. m. tillsättes av styrelsen
en liyräddningsinspektör. Inom varje distrikt skall för samma ändamål
av distriktschefen i samråd med livräddningsinspektören utses en
distriktsinstruktör jämte två ersättare för denne. För meddelandet av
nämnda undervisning och för det direkta övervakandet av att karbo-
genapparaterna rätt handhavas och skötas m. m. skall inom varje sektion
och huvudverkstad samt varje huvudförråds verksamhetsområde sektions
föreståndaren, verkstadsföreståndaren resp. förrådsintendenten i samråd
med distriktsinstruktören för varje påbörjat antal av 150 anställda, som
enligt under b) nämnda förteckningar skola undervisas i konstgjord
andning, utse minst en platsinstruktör och i erforderligt fall en ersättare
för denne. Där så är lämpligt bör, efter samråd, en och samma plats
instruktör utses för personal vid olika avdelningar. För livräddnings
inspektören och nämnda instruktörer gäller den i bil. 4 intagna instruk
tionen.

Sektionsföreståndare, verkstadsföreståndare och förrådsintendent skola
av distriktschefen underrättas om vilka som utsetts till distriktsinstruktör
och ersättare. Distriktschefen, livräddningsinspektören, distriktsinstruk
tören och, i fråga om personal vid annan avdelning än trafikavdelningen,
vederbörande trafikinspektör skola underrättas om vilka som utsetts till
platsinstruktörer.
Då tjänstehavare första gången utses till distrikts- eller platsinstruk

tör, bör han ej ha uppnått högre levnadsålder än 50 år.
d) Beordring av personal att genomgå samaritkurs och repetitions

kurs skall inriktas på att såvitt möjligt på varje tjänsteställe, där
samaritutbildad tjänstehavare anses böra finnas, antalet utbildade är
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samhet, som kan vara erforderlig för att all berörd personal snabbt; och
effektivt skall få fullgod kännedom om de nya bestämmelserna.

Anm. Med platsbefäl skall här förstås föreståndare för banmästaravdelning,
omformar- eller transformatorstation, lok- eller vagnstation samt stationsföreståndare.

9. För att göra det möjligt för personalen att vidmakthålla erfor
derliga kunskaper i tjänsten skola allt efter personalens storlek, ett eller
flera för detta ändamål särskilt avsedda exemplar av sådana instruk
tioner, reglementen och andra bestämmelser, som kunna vara till fördel
för personalen att hava tillgång till, hållas tillgängliga för personalen
å olika tjänsteställen inom sektionen ävensom å överliggnings-, dag- och
manskapsrum. Med tjänsteställe förstås härvid vid banavdelningen
banmästaravdelnings expedition, vid maskinavdelningen lokstationsföre-
ståndares och vagnmästares expedition samt, där ej högre maskinbefäl
flnnes, vagn- och stallförmansexpedition och vid trafikavdelningen station
eller å större station, där särskilda expeditioner finnas, sådan expedition.

10. Lokpersonal vid elektrifierad handel skall hava erhållit noggrann
undervisning i användningen av elektroloks manöverstång och jordnings-
stång samt upplysning om de stora risker, som äro förbundna med ett
oriktigt handhavande av desamma. Ifrågavarande personal skall dess
utom vartannat år undergå förnyad undervisning och prövning i dessa
stycken. Vederbörande instruktör skall härvid icke endast redogöra för
tillvägagångssättet vid manöverstångens användning utan även låta varje
man personligen utföra de erforderliga handgreppen, vari bl. a. bör ingå
manövrering av strömavtagare under spänning. Anteckning om dylik
periodisk prövning skall göras å formulär nr 70 N 2, registerkort för
sektionsbefälets anteckning om examinering i säo m. m.

Anm. Innan tjänstehavare tillåtes använda manöverstång på eller invid spän
ningsförande detaljer, skall han erhålla erforderlig undervisning och övning i att
använda den. Sådan övning bör äga rum på spänningslösa anläggningsdelar. '

35: 1. Genom vederbörande distriktschefs eller sektionsföreståndares Föredrag,
försorg kunna föredrag å tid och ort, som av distriktschefen bestäm- Film.
mes, anordnas i aktuella ämnen, som beröra järnvägstjänsten. I den Sammanträden
mån så befinnes lämpligt, bör föredraget åtföljas av diskussion, varvid ̂  ®
deltagarna äga att framställa frågor och få dessa besvarade. Föredragen
kungöras för personalen genom särskilda anslag å stationer, verkstäder
o. s. v. Anordningar skola vidtagas för att personalen må kunna komma
tillstädes, och personal, som önskar närvara, bör i den utsträckning
så är möjligt beredas ledighet från eventuell tjänstgöring.

2. I samband med undervisning och föredrag böra statens järnvägars
undervisningsfilmer och skioptikonbilder visas i lämplig utsträckning.
Förteckning över statens järnvägars filmer tillhandahålles av person-
taxebyrån.

3. För behandling av tjänstefrågor äger distriktschef och sektions
föreståndare att sammankalla underlydande å tid och ort, som för varje
gång särskilt bestämmes, enligt de närmare föreskrifter, som meddelats
av styrelsen.

36—37. (Eeservnr.)

38: 1. Vid uttagning av deltagare i utbildningskurser gälla de särskilda uttagning till
föreskrifter, som för varje kurs äro föreskrivna. I samband med uttag- utbiidnings-
ning av deltagare i sådan utbildningskurs, som utgör villkor för beford- kurser,
ran till viss befattning, skola kursdeltagarna underrättas om att den
som godkänts i kurs skall vara beredd att taga befordran till ifråga
varande befattning, även om därmed är förenad förflyttning till annan ort.
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Betyg. 39: 1. Yid de för utbildning av personal anordnade undervisningskur
serna gälla, därest icke för vederbörande kurs annorlunda föreskrives,
följande bestämmelser vid fastställande av betyg för kursdeltagarnas |
kunskaper.

2. Som betyg i de olika läroämnena givas betygen 7, 6, 5, 4, 3, 2
och 1, varvid
7 betecknar berömlig,
6 och 5 beteckna olika grader av med beröm godkänd,
4 och 3 beteckna olika grader av godkänd,
2 och 1 beteckna olika grader av icke godkänd.
3. För att bliva godkänd i kurs erfordras att hava erhållit lägst betyget

3 i vissa läroämnen, som äro särskilt angivna i resp. kursplaner. Vidare
erfordras att icke i något i dessa planer i övrigt angivet läroämne hava
erhållit lägre betyg än 2 samt att icke hava erhållit lägre medeltal av
betygen i samtliga läroämnen än 3. Övriga villkor för att bliva godkänd i
olika kurser återfinnas bland övriga bestämmelser, som röra resp. kurser.

Ompröyniiig. 40: 1. Efter i art. 47, 48, 66 och 85 omnämnd förprövning liksom efter |
genomgången kurs må omprövning i underkänt ämne äga rum enligt de
närmare bestämmelser, som eventuellt meddelas i vederbörande kurs
planer, varvid dock i mom. 2—6 här nedan meddelade föreskrifter iakttagas.

2. För att kursdeltagare skall anses vara godkänd vid omprövning, skall
efter omprövningen medeltalet av hans kunskapsbetyg uppgå till lägst 3.

3. Omprövning skall i regel äga rum inom tidigast 2 och senast 4
månader och får icke ske mer än en gång. Underkända kursdeltagare,
som tillhöra samma kurs, skola genomgå omprövning samtidigt och vid
tidpunkt, som bestämmes av den myndighet, som anordnat kursen.

Tid för eventuell omprövning bör om möjligt föreskrivas samtidigt I
med att resultatet av företaget kunskapsprov meddelas. I

4. Omprövning för att vinna överbetyg får icke äga rum. Vid|
omprövning får icke utdelas högre betyg än godkänd.

5. Ovillkorlig rätt till omprövning tillkommer icke någon kursdel
tagare. Detta skall efter förordsfullmäktiges hörande bero på beprö
vande av den myndighet, som anordnat kursen (styrelsen resp. distrikts
chef). Likaså skall på denna myndighets beprövande bero, huruvida
omprövning skall på grund av särskilt förekommande omständigheter
medgivas i andra fall än de ovan nämnda.

6. Över omprövning utfärdas särskilt tilläggsintyg.
7. Kursdeltagare, som iche blivit godkänd, äger icke rätt att genom

gå ny kurs.

41—44. (Keservnr.)

Särskilda bestämmelser beträffande utbildning av
personal inom 1—14 lönegraderna.

Personal vid banavdelningen.
Banvaktsaspirant och e. o. banvakt.

45: 1. Omedelbart vid anställandet som aspirant skall tjänstehavare
åläggas att inhämta kännedom om de tjänsteföreskrifter, vilka banvakt
eller, vad beträffar ledningsvakt, ledningspersonalen skall känna.

Föreståndaren för den banmästaravdelning resp. signal- eller telefon-
reparatörssträcka eller det ledningsmästarområde, där tjänstehavaren
tjänstgör, skall med denne genomgå och förklara de tjänsteföreskrifter,
som vederbörande har att inlära, samt därjämte låta honom genomgå,
allsidig praktisk utbildning.

I

Kunskaper
och utbildning

 ̂
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I art. 32, mom. 3, föreskriven examinering av tjänstehavaren skall
sedermera ske på sätt baningenjören närmare bestämmer.

2. Banarbetare, som antages till e. o. banvakt utan föregående
aspirantanställning, skall dessförinnan hava med godkänt resultat genom
gått psykologiskt prov och examinerats i hans tjänst berörande regle
menten och instruktioner.

3. Innan tjänstehavare får användas i bevakningstjänst eller annan
tjänstgöring, som berör trafiksäkerheten, skall han hava prövats äga
tillfredsställande kännedom om dylik tjänstgöring och för densamma
gällande föreskrifter. Tjänstehavare får icke användas som bevaknings
man eller ledare vid arbeten på högspänningsanläggningarna, ej heller
för passningstjänst i omformar- och transformatorstationer, förrän han
vid examinering inför elektroingenjören blivit godkänd härför.

Anm. För baaarbetare, vilken uttagits till bevakningstjänst eller annan tjänst
göring berörande trafiksäkerheten, gäller även vad som i mom. 3 föreskrives.

4. Såsom villkor för uttagning och utbildning till förare av motor
drivna A- och B-fordon gäller, att vederbörande skall i psykologiskt prov

I hava erhållit godkänt resultat enligt alternativen II eller III (se art. 11:7).
5. Då tjänstehavare undergått prövning i de tjänsteföreskrifter, som

han skall känna, och blivit godkänd vid densamma, skall anteckning
härom göras å formulär nr 70 Ni, vilket kompletteras för varje ny
prövning, i vilken tjänstehavaren blivit godkänd.

6. Å dessa formulär skola anteckningar göras icke blott om god
känd examinering utan även om den praktiska utbildning, som tjänste
havare genomgått.

Undervisningskurser m. m.

46: 1. För att bliva befordrad till nedan i art. 47 och 48 angivna
befattningar vid banavdelningen fordras, förutom ådagalagd lämplighet
och skicklighet, att vederbörande har på sätt i det följande säges, dels
genomgått vissa undervisningskurser med godkänt resultat eller styrkt
sig äga motsvarande kunskaper, dels fullgjort viss tjänstgöring. Dess
utom erfordras, att de som uttagas måste i det psykologiska provet hava
erhållit godkänt resultat enligt alternativen II eller III (se art 11:7),
enär dessa tjänstehavare vid eventuell befordran kunna komma att i
och för sin tjänstutövning föra motordrivet fordon.
Nämnda undervisningskurser anordnas genom styrelsens försorg

och tillkännagivas i varje särskilt fall för all den personal, som kan
ifrågakomma till deltagande.

2. Ansökan om deltagande i nedan i art. 47 och 48 omhandlade
korrespondenskurs I eller i den kunskapsprövning, varmed kursen av
slutas, må å tid, som styrelsen bestämmer, i tjänsteväg ingivas av envar
tjänstehavare vid banavdelningen.

Ansökningarna samlas hos sektionsföreståndaren, som efter samråd
i förekommande fall med signal- resp. telegrafingenjören och efter för
ordsfullmäktiges hörande upprättar förteckning över de sökande i den
ordning, i vilken de anses böra ifrågakomma till deltagande, och över
sänder denna jämte ansökningarna till distriktschefen. Vid förslagets
avgivande skall avseende fästas vid dels sökandes förutsättningar att
kunna tillgodogöra sig undervisningen, dels huruvida sökande visat sig
fullt lämplig för högre tjänst än den innehavda, dels lämplighet och
skicklighet i övrigt.

Anm. 1. Ifråga om levnadsåldern för kursdeltagare gälla styrelsens särskilda
direktiv.

Anm. 2. Det ankommer på distriktschefen att låta övervaka, att den praktiska
utbildningstjänstgöringen utföres planmässigt och i överensstämmelse med nedan i
art. 47—51 givna föreskrifter.

Examinering
före an-

yändning i
bevaknings
tjänst ni. ra.

Förare av

ra otor drivna

A- och B-
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Anteckning ora
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prövning.
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3. För att vinna befordran till trädgårdsmästare fordras, att veder
börande med tillfredsställande resultat genomgått statsunderstödd 2-årig
trädgårdsskola eller Bergianska trädgårdens tvååriga lärokurs.

Banförmän.

47: 1. Utbildning av banförmän omfattar:
1corres;pondensJcurs I (Jcicrs I),
IjraJctisTc utbildningstjänstgöring samt
Icorrespondenslcurs II (Jcurs II).

Kurs I. 1. För tillträde till kurs I fordras, att vederbörande vid av styrelsen
anordnad förprövning eller på annat sätt styrker sig äga sådana kun
skaper i modersmålet och räkning, som erfordras för avgångsbetyg
enligt § 47 i gällande folkskolestadga.

Kurs I pågår omkring 12 månader och omfattar dels ämnet uppsats-
och rapportskrivning, dels ämnet ekvationslära och geometri. Kursen
avslutas med kunskapsprövning. Kursdeltagare, som härvid underkänts
i endast ett ämne, kan medgivas undergå omprövning enligt art 40.

Praktisk För varje elev, som med godkänt resultat genomgått kurs I eller
utbildnings- som styrkt sig äga motsvarande kunskaper, upprättas genom veder-
tjänstgöring. börande baningenjörs försorg en plan för den praktiska utbildnings

tjänstgöring, som erfordras för att fylla förefintliga luckor i elevens
praktiska utbildning. Vid planens uppgörande skall iakttagas, att elev
före befordran till banförman som regel bör hava tjänstgjort inom
olika arbetsområden sålunda:

Deltagande i banunderhållsarbeten samt ny- och underhålls
arbeten 36 mån.
(Häri skall ingå c:a 3—4 mån. utsättningsarbete och enklare
avvägning).

Tjänstgöring som förman vid olika förekommande arbeten 18 »
Tjänstgöring å banmästarexpedition 4 »
Tjänstgöring å baningenjörsexpedition 2 »

Kurs II. 2. För deltagande i kurs II fordras, att vederbörande med godkänt
resultat genomgått kurs I eller styrkt sig äga motsvarande kunskaper.
Kurs II pågår c:a 7 månader och omfattar följande ämnen:
Järnvägars byggnad och underhåll 4 brev
Allmän byggnadslära 3 »
Instruktioner och författningar 3 »

Kursen avslutas med kunskapsprövning i Stockholm, från vilken
eleverna erhålla betyg enligt form. nr 70 Mi. Kursdeltagare, som härvid
underkänts i endast ett ämne, kan medgivas undergå omprövning enligt
art. 40.

Banmästare.

48: 1. För att ifrågakomma till banmästarutbildning fordras, att veder
börande med godkänt resultat fullgjort banförmansutbildning enligt
art. 47.

2. Utbildning av banmästare omfattar:

praMisI utbildningstjänstgöring samt

banmästarhurs.

Praktisk Plan för den praktiska utbildningstjänstgöringen uppgöres av veder-
utbiidnings- börande baningenjör och underställes distriktschefen för godkännande.
tjänstgöring. ' ^

C
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Denna tjänstgöring skall i regel påbörjas snarast möjligt efter av
slutad banförmansutbildning samt normalt omfatta:

Tjänstgöring som förman och biträdande arbetsledare för större
ny- och ombyggnadsarbeten 3 mån.

Deltagande i husbyggnadsarbeten (eventuellt hos entreprenör) 3 »
Deltagande i utförandet av växel- och signalsäkerhetsanlägg-

ningar 1 »

Vederbörande skall därjämte bibringas ökad färdighet i stakning
och i avvägning, varöver baningenjören avgiver vitsord.

3. Till deltagande i banmästarkurs uttager styrelsen efter ansökan och Banmästar-
på förslag av distriktschefen — efter vederbörande sektionsbefäls samt
förordsfullmäktiges hörande — ett begränsat antal tjänstemän, som
med gott resultat fullbordat i art. 47: 1 omhandlade kurser och ut
bildning och vid fortsatt praktisk utbildningstjänstgöring visat fullgod
duglighet för banmästartjänst, eller som på annat sätt styrkt sig äga
motsvarande kunskaper och lämplighet.
Anm. Förslag till deltagare i banmästarkurs skall åtföljas av vederbörandes ut

bildningsplaner, med påteckning om erhållna vitsord.

4. I banmästarkurs lämnas i regel undervisning enligt följande läs-
plan:

Svenska språket, 15 timmar: övning i rapportskrivning och uppsättande
av tjänsteskrivelser m. m.

Matematik, 30 timmar: repetition av i kurs I inhämtade kunskaper i
ämnet.

I Tillämpad naturlära, 40 timmar: de delar av naturläran (mekanik, värme
lära samt magnetism och elektroteknik), som beröra tjänsten, även
som beskrivning av inom tjänsten förekommande arbetsredskap och
maskiner.

I Arbetsledning och arbetsorganisation, 25 timmar: arbetsledarskapets all
männa innebörd, arbetsledning, såsom planering, tillsyn och kontroll,
rekrytering, arbetsfördelning, ordergivning och instruktion, lönesätt
ning (ackordsättning) och disciplinhållning; allt med tillämpning på
j ärnvägs t j äns t en.

Allmän materiallära m. m., 50 timmar: framställning av och särskilt
egenskaperna hos förekommande byggnadsmaterialier, olika slag av
emulsioner för väg- och plattformsbeläggningar samt bestämmelser
för vissa materialleveranser.

Husbyggnaders uppförande och underhåll (med undantag av värme-, sani-
tets- och belysningsanläggningar), 55 timmar: nybyggnader, föränd
rings- och underhållsarbeten, framställning av och egenskaper hos
specialmaterialier för husbyggnader.

Vatten-, värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar, 80 timmar: värme
lednings- och ventilationsanläggningar, sanitära anordningar och all
männa föreskrifter rörande ifrågavarande anläggningar.

Järnvägars byggnad och underhåll (utom spåröverbyggnaden och förut
I  omnämnda arbeten), 85 timmar: järnvägars underbyggnad med konst

arbeten, stationernas plananordningar, bangårdsmaskinerier samt ut-
vändiga vatten-, avlopps- och dräneringsledningar, vanligen före
kommande nybyggnads-, förändrings- och underhållsarbeten, jord-
borrningsmetoder samt brandväsendet. Samtidigt med undervisningen
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om nybyggnads-, förändrings- och underhållsarbeten genomgås gäl
lande föreskrifter om upphandling och entreprenader ävensom rikt-1
linjer för ombud vid lantmäteriförrättningar. I

Banöverhyggnaden, 30 timmar. \

Växel- och signalsäTcerhetsanläggmngar, 20 timmar: allmän orientering |
om ställverksanläggningar, förekommande växel- och signalsäkerhets-
anläggningar å bangårdar och bana, automatiska vägsignaler.

EleIctrisTca anläggningar^ 15 timmar: banelektrifieringsnätets byggnad
och underhåll samt elektriska pump- och belysningsanläggningar.

Mätningslära med praMisIca övningar^ 60 timmar -f 18 dagar: mätning, I
stakning och avvägning, uppmätning av husbyggnader och byggnads
detaljer, utsättningar för byggnader, spår och växelläggning m. m.

Bitövningar, 40 timmar: uppgörande av skisser samt enklare ritningar
och förslag, material- och andra beteckningar.

Lolc- och vagnlära samt motordrivna småfordon, 10 timmar. |

Trafiktjänst och järnvägsgeografi, 20 timmar: viktigare delar av instruk
tioner för stations- och tågtjänsten (inkl. säkerhetsordningen), distrikts-
och sektionsindelningen vid SJ, större stationer.

Exrpeditions- och förrådstjänst, 70 timmar: instruktioner, reglementen och
andra allmängiltiga föreskrifter (exkl. ovan angivna) ävensom lag
bestämmelser och kungl. förordningar, som beröra banmästartjänsten,
övning i kamerala arbeten.

Till angivna timantal, tillsammans 595 timmar, kommer c:a 110 tim
mar för praktiska övningar i mätning, stakning och avvägning samt c:a
30 timmar för studiebesök.

5. Vid kursens slut utfärdar kursföreståndaren efter samråd med
lärarna betyg enligt formulär nr 70 M. I ämnet samaritväsen angives
endast att vederbörande deltagit.

Betyg m m. Utöver vad som föreskrivits i art. 39 rörande betyg gäller följande:
För att bliva godkänd i kursen fordras lägst betyget 3 i alla ämnen.

Elev, som erhållit betyget 2 i ettdera av ämnena elektriska anlägg
ningar, lok- och vagnlära samt trafiktjänst och järnvägsgeografi, må
dock även förklaras godkänd i kursen.

Kursdeltagare, som underkänts i högst fem ämnen, kan medgivas
undergå omprövning enligt art. 40.

Förste banmästare och överbanmästare.

49: 1. För att kunna ifrågakomma till befordran till förste banmästare
eller överbanmästare fordras, att vederbörande med gott resultat full
gjort i art. 48 angiven banmästarutbildning.

Reparatörer.

50: 1. Utbildning av reparatörer omfattar:

korresjgondensknrs I [kurs I),
praktisk utbildningstjänstgöring,

korrespondenskurs II [kurs II) samt

reparatör skurs.
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man.

2. För tillträde till kurs I fordras, att vederbörande vid av styrelsen
anordnad förprövning eller på annat sätt styrker sig äga sådana kun
skaper i modersmålet och räkning, som erfordras för avgångsbetyg
enligt § 47 i gällande folkskolestadga.

Kurs I pågår omkring 12 månader och omfattar uppsats- och rapport
skrivning, ekvationslära och geometri. Kursen avslutas med kunskaps
prövning. Kursdeltagare, som härvid underkänts i endast ett ämne,
kan medgivas undergå omprövning enligt art. 40.
Anm. Baningenjörernas förslag till kursdeltagare inom signal-och telefonfacken

skola vara upprättade efter samråd med vederbörande signal- resp. telegrafingenjör.

3. För varje elev, som med godkänt resultat genomgått kurs I eller
som styrkt sig äga motsvarande kunskaper, upprättas genom veder
börande sektionsföreståndares försorg — beträÉEande signal- och telefon
facken efter samråd med signal- resp. telegrafingenjör — en plan för
den praktiska utbildningstjänstgöring, som erfordras för att fylla före
fintliga luckor i elevens praktiska utbildning. Planen skall under
ställas distriktschefen för godkännande. Vid planens uppgörande skall
iakttagas, att elev före uttagning till reparatörskurs som regel skall
hava tjänstgjort inom olika arbetsområden sålunda:

LedningsfacTcet:

Deltagande i ny- eller ombyggnad av högspänningsledning,
inkl. stolpsättning ;

Deltagande i underhållet och om möjligt monteringen av
elektrisk utrustning i omformarstation (transformatorstation)

Deltagande i nyanläggning och underhåll av elektriska kraft-
och belysningsanläggningar

Deltagande i samt tjänstgöring som förman vid revisionsarbeten
å elektriska högspänningsledningar 24

Tjänstgöring å omformarstation (passningstjänst) 12
Tjänstgöring å ledningsmästarexpedition 2
Tjänstgöring å baningenjörsexpedition samt hos elektroingenjör 1

Signalfacket:

Verkstadspraktik (hos enskilt företag, vid yrkesskola eller vid
SJ) samt utbildning i för signalreparatör förekommande
svetsningsarbeten ^ 24 mån.

Tjänstgöring som biträde hos signalreparatör vid såväl meka
niska som elektriska växel- och signalsäkerhetsanläggningar
samt deltagande i montering av dylika (en mekanisk an
läggning skall om möjligt monteras självständigt) 35 »

Deltagande i förrådstjänst • • 1 »
Tjänstgöring å baningenjörsexpedition samt hos signalingenjör 1 »

Telefonfacket:

Deltagande i nyanläggning och underhåll av elektriska kraft-
och belysningsanläggningar 12 mån.

Deltagande i telefonledningsbyggnad (luftledningar och kablar) 10 >
Deltagande i montage och underhåll av olika telefonanlägg

ningar »
Anm. För vissa reparatörer ingå häri 2 månaders tjänstgöring vid radiotele

fon anläggning.

12

50

Kurs I.

Praktisk

utbildnings
tjänstgöring.
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Deltagande i montage och underhåll av elektriska uranlägg
ningar, högtalaranläggningar m. fl. anordningar 2 mån.

Deltagande i förrådstjänst 1 »
Tjänstgöring å baningenjörsexpedition samt hos telegrafingenjör 1 »

[Kurs II. 4. För deltagande i kurs II fordras, att vederbörande med godkänt
resultat genomgått kurs I eller styrkt sig äga motsvarande kunskaper.
Kurs II pågår c:a 12 månader och omfattar följande ämnen:

Elektricitetslära 8 brev.
Materiallära 3 »
Banlära 2 »
Instruktioner och författningar 3 »

Kursen avslutas med kunskapsprövning i Stockholm, från vilken
eleverna erhalla betyg enligt formulär nr 70 Ml. Kursdeltagare, som
härvid underkänts i endast ett ämne, kan medgivas undergå ompröv
ning enligt art. 40.

Keparatörs- ^ 5. Till deltagande i reparatörskurs uttager styrelsen efter ansökan och
kurs. på förslag ay distriktschefen — efter vederbörande sektionsbefäls samt

förordsfullmäktiges hörande — ett begränsat antal tjänstemän, som
nied gott resultat fullbordat kurs I och II samt vid praktisk utbild
ningstjänstgöring enligt förestående bestämmelser visat fullgod duglig
het för reparatörstjänst, eller som på annat sätt styrkt sig äga mot
svarande kunskaper och lämplighet.

Anm. 1. Baningenjörernas förslag till deltagare inom signal- ocli telefonfacken
skola vara upprättade efter samråd med vederbörande signal- resp. telegrafingenjör.
Anm 2. Förslag till deltagare i reparatörsknrs skall åtföljas av vederbörandes

utbildningsplaner, med påteckning om erhållna vitsord.

Eeparatörskurs omfattar dels en för de tre fackavdelningarna gemen
sam kurs och dels en för vartdera facket speciell kurs. Undervis
ningen lämnas i regel enligt följande läsplaner:

Gemensamma kursen (140 timmar):
Matematik 30 timmar
Tillämpad naturlära 30 »
Elektricitetslära med laborationer 35 »
Kitningsteknik 10 »
Avlönings- och förrådsbestämmelser 15 »
Arbetsledning och arbetsorganisation ... 10 »
Motordrivna småfordon 5 »
Traflktjänst 5 »

Specialkurs för ledningsfacket (300 timmar):
Elektromaskinlära 100 timmar
Elektrisk anläggningsteknik 180 »

I ämnet ingå underavdelningarna driftcentraler och led
ningsnät ävensom c a 5 tim. undervisning om växel- och
signalsäkerhetsanläggningar.

Expeditions- och förrådstjänst 20 timmar
Härtill kommer c:a 30 timmar för studiebesök.
Specialkurs för signalfacket (265 timmar):

Elektromaskinlära 75 timmar
Växel- och signalsäkerhetsanläggningar 185 »
Lok, lokomotorer och vagnar 5 »

Härtill kommer c:a 30 timmar för studiebesök.
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Specialkurs för telefonfacket (370 timmar):
Transmissionsteknik 110 timmar
Stationsteknik 160 »
Eadioteknik med bärfrekvensteknik 1 ^
Högtalar-, elur-, alarmteknik m. m )

Härtill kommer c:a 30 timmar för studiebesök.

6. Vid reparatörskursens slut utfärdar kursföreståndaren efter samråd
med lärarna betyg enligt formulär nr 70 M2. I följande ämnen an-
gives endast att vederbörande deltagit:

gemensamma kursen: trafiktjänst, motordrivna småfordon;
speciella kursen för signalfacket: lok, lokomotorer och vagnar.
Utöver vad som föreskrivits i art. 39 rörande betyg gäller följande:
För att bliva godkänd i kursen fordras lägst betyget 3 i alla ämnen.

Blev, som i ämnet ritningsteknik erhållit betyget 2, må dock även
förklaras godkänd i kursen.

Kursdeltagare, som underkänts i högst tre ämnen, kan medgivas
undergå omprövning enligt art. 40.

Förste reparatörer, ledningsförmän och ledningsmästare.

51: 1. För att kunna ifrågakomma till befordran till förste reparatör,
ledningsförman eller ledningsmästare fordras, att vederbörande me'd gott
resultat fullgjort i art. 50 angiven reparatörsutbildning.

Förare å ackumulatorlok och revisionsvagnar.

52: 1. Då behov föreligger vid ledningsavdelningen att utbilda förare
å ackumulatorlok och revisionsvagnår, anmäles detta av föreståndaren för
elektrosektionen till distriktschefen, varvid uppgift lämnas på tjänste-
havare, som anses böra ifrågakomma till utbildning. Som regel bör
endast ordinarie tjänstehavare uttagas.

För att komma i fråga till utbildning skall tjänstehavare vid psyko
logiskt prov hava erhållit godkänt resultat enligt alternativ II (se art. 11: 7)
och vid undersökning hos distriktets ögon specialist visat sig upp
fylla de fordringar, som jämlikt str 9 a, § 1:4 gälla för erhållande av
bl. a. lokeldarbefattning.

2. På distriktschefens föranstaltande anordnas för de sålunda ut
tagna tjänstehavarna en orienterande utbildning om 10 dagar under
ledning av ingenjör vid maskinavdelningen. Denna utbildning skall
omfatta:

säkerhetsordning, instruktion för växlingstjänsten och tid
tabellsväsendet 30 timmar

drifttekniska bestämmelser (str 27 och 254) 10 »
ackumulatorlokens och revisionsvagnarnas konstruktion och

skötsel 10 »
schemaläsning och felsökning 10 »

Utbildningen avslutas med muntligt förhör inför föreståndarna för
vederbörande maskinsektion och elektr o sektion.

3. De tjänstehavare, som godkänts i utbildningen, beredas tillfälle
till en veckas övningskörning, vilken avslutas med prov inför instruk
tionsförare. Intyg över fullgjord, godkänd utbildning utfärdas av kurs
ledaren å form. nr 70 Zi.

50-52

Betyg.

Villkor för

uttagning till
utbildning.

Utbildning.

Övnings
körning.
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Kompetens på
grund•av
utbildning.

Fordringar i
kroppsligt
hänseende.

av

4. Genomgåendet av denna utbildning berättigar endast till förandet
ackumulatorlok och revisionsvagnar under bandisposition och i

växlings tjänst.
5. Som villkor för att sålunda utbildad förare å ackumulatorlok och

revisionsvagn fortsättningsvis skall få användas i berörd tjänst gäller,
att han uppfyller de fordringar, som jämlikt str 9 a § 3 gälla för be
fattningshavare tillhörande grupp I. Han skall likaledes undergå de
periodiska undersökningar av syn- och hörselförmågan samt färgsinnet
som äro föreskrivna för nyssnämnda befattningshavare.

53—65. (Keservnr.)

Kunskaps-
fordringar

Uttagning till
utbildning.

Villkor för

befordran.

Personal vid maskinavdelningen.

Allmänna bestämmelser.

66: 1. Tillfällig befattningshavare, som tillhör rekryteringspersonalen,
skall omedelbart vid anställandet åläggas att inhämta kännedom om de
iHänsteföreskrifter, vilka han enligt bil. 1 till detta särtryck skall känna.
Föreståndare för lok- eller vagnstation, där befattningshavare tjänstgör,
eller annan tjänsteman, som därtill förordnas, skall med den nyan
ställde genomgå och förklara de tjänsteföreskrifter, vederbörande har
att inlära.

Innan aspirant anställes som extra ordinarie stationskarl, skall han
vid av sektionsföreståndaren anordnad examinering ha blivit godkänd
i de i föregående stycke nämnda kunskapsfordringarna.

Vederbörande skall dessutom på sektionsbefälets föranstaltande hava
inhämtat tekniska kunskaper i den omfattning, som erfordras för tjänstens
behöriga skötande.

Anm. 1. Angående årlig prövning, se art. 34.

Anm. 2. Angående kunskapsprövning av lokpersonal, som icke genomgått full
ständig lokpersonalkurs, se bil. 2.

2. Första befordran till ordinarie tjänst sker i regel till stations
karl. Från denna befattning äger sedermera befordran rum till maskin
biträde, vagnskötare, reparatör, lokeldare eller befattning i förmans
graderna allt efter behov och vederbörandes vidare utbildning för
olika tjänster.

Personal i reparationstjänst.

67: 1. Eeparatörskåren vid maskinavdelningen skall rekryteras an
tingen genom uttagning av lämpliga befattningshavare bland den redan
anställda personalen eller genom nyanställning från privat verksamhet.
I allmänhet bör vid varje maskinsektion för utbildning uttagas det
antal befattninghavare, som erfordras för nyrekrytering av reparatörs
kåren vid sektionen.

Vid varje maskinsektion skall föras särskild rulla (lämpligen i form
av kortregister) över de befattningshavare, som blivit uttagna.

2. För att erhålla befattning i reparationstjänst av lägst reparatörs grad
erfordras att hava med nöjaktigt resultat genomgått följande utbildning:

a) 3 års praTctisTc tjänstgöring i facket vid statens järnvägar efter fyllda
18 år enligt nedanstående plan,

b) av statens järnvägar anordnad korrespondenskurs.
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Specialkurs för telefonfacket (370 timmar):

Transmissionsteknik 110 timmar
Stationsteknik 160 »
Radioteknik med bärfrekvensteknik ]
Högtalar-, elur-, alarmteknik m. m |

Härtill kommer c:a 30 timmar för studiebesök.

6. Vid reparatörskursens slut utfärdar kursföreståndaren efter samråd
med lärarna betyg enligt formulär nr 70 M2. I följande ämnen an-
gives endast att vederbörande deltagit:

gemensamma kursen: trafiktjänst, motordrivna småfordon;
speciella kursen för signalfacket: lok, lokomotorer och vagnar.
Utöver vad som föreskrivits i art. 39 rörande betyg gäller följande:
För att bliva godkänd i kursen fordras lägst betyget 3 i alla ämnen.

Elev, som i ämnet ritningsteknik erhållit betyget 2, må dock även
förklaras godkänd i kursen.

Kursdeltagare, som underkänts i högst tre ämnen, kan medgivas
undergå omprövning enligt art. 40.

Betyg.

Förste reparatörer, ledningsförmän och ledningsmästare.

51: 1. För att kunna ifrågakomma till befordran till förste reparatör,
ledningsförman eller ledningsmästare fordras, att vederbörande med gott
resultat fullgjort i art. 50 angiven reparatörsutbildning.

Förare å ackumulatorlok och revisionsvagnar.

52: 1. Då behov föreligger vid ledningsavdelningen att utbilda förare
å ackumulatorlok och revisionsvagnar, anmäles detta av föreståndaren för
elektrosektionen till distriktschefen, varvid uppgift lämnas på tjänste-
havare, som anses böra ifrågakomma till utbildning. Som regel bör
endast ordinarie tjänstehavare uttagas.

För att komma i fråga till utbildning skall tjänstehavare vid psyko
logiskt prov hava erhållit godkänt resultat enligt alternativ II (se art. 11:7)
och vid undersökning hos distriktets ögonspecialist visat sig upp
fylla de fordringar, som jämlikt str 9 a, § 1:4 gälla för erhållande av
bl. a. lokeldarbefattning.

2. På distriktschefens föranstaltande anordnas för de sålunda ut
tagna tjänstehavarna en orienterande utbildning om 10 dagar under
ledning av ingenjör vid maskinavdelningen. Denna utbildning skall
omfatta:

säkerhetsordning, instruktion för växlingstjänsten och tid
tabellsväsendet 30 timmar

drifttekniska bestämmelser (str 27 och 254) ^ 10 »
ackumulatorlokens och revisionsvagnarnas konstruktion och

skötsel 10 »
schemaläsning och felsökning 10 »

Utbildningen avslutas med muntligt förhör inför föreståndarna för
vederbörande maskinsektion och elektrosektion.

3. De tjänstehavare, som godkänts i utbildningen, beredas tillfälle
till en veckas övningskörning, vilken avslutas med prov inför instruk
tionsförare. Intyg över fullgjord, godkänd utbildning utfärdas av kurs
ledaren å form. nr 70 Zi.

Ändringstryck nr 1 (10 blad)
Maj 1946.

Villkor för

uttagning till
utbildning.

Utbildning.

Övnings
körning.
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Kompetens på
gi-und av
utbildning.

Fordringar i
kroppsligt
hänseende.

Kunskaps
fordringar

TJttagning till
utbildning.

Villkor för

befordran.

4. Genomgåendet av denna utbildning berättigar endast till förandet
av ackumulatorlok och revisionsvagnar under bandisposition och i
växlingstjänst.

5. Som villkor för att sålunda utbildad förare å ackumulatorlok och
revisionsvagn fortsättningsvis skall få användas i berörd tjänst gäller,
att han uppfyller de fordringar, som jämlikt str 9 a § 3 gälla for be
fattningshavare tillhörande grupp I. Han skall likaledes undergå de
periodiska undersökningar av syn- och hörselförmågan samt färgsinnet,
som äro föreskrivna för nyssnämnda befattningshavare.

53—65. (Eeservnr.)

Personal vid maskinavdelningen.
Allmänna bestämmelser.

66: 1. Tillfällig befattningshavare, som tillhör rekryteringspersonalen,
skall omedelbart vid anställandet åläggas att inhämta kännedom om de
tjänsteföreskrifter, vilka han enligt bil. 1 till detta särtryck skall känna.
Föreståndare för lok- eller vagnstation, där befattningshavare tjänstgör,
eller annan tjänsteman, som därtill förordnas, skall med den nyan
ställde genomgå och förklara de tjänsteföreskrifter, vederbörande har
att inlära.

^ Innan aspirant anställes som extra ordinarie stationskarl, skall han
vid av sektionsföreståndaren anordnad examinering ha blivit godkänd
i de i föregående stycke nämnda kunskapsfordringarna.

Vederbörande skall dessutom på sektionsbefälets föranstaltande hava
inhämtat tekniska kunskaper i den omfattning, som erfordras för tjänstens
behöriga skötande.

Anm. 1. Angående årlig prövning, se art. 34.
Anm. 2. Angående kunskapsprövning av lokpersonal, som icke genomgått full

ständig lokpersonalkurs, se bil. 2.

2. Första befordran till ordinarie tjänst sker i regel till stations
karl. Från denna befattning äger sedermera befordran rum till maskin
biträde, vagnskötare, reparatör, lokeldare eller befattning i förmans
graderna allt efter behov och vederbörandes vidare utbildning för
olika tjänster.

Personal i reparationstjänst.
67: 1. Eeparatörskåren vid maskinavdelningen skall rekryteras an
tingen genom uttagning av lämpliga befattningshavare bland den redan
anställda personalen eller genom nyanställning från privat verksamhet.
I allmänhet bör vid varje maskinsektion för utbildning uttagas det
antal, befattninghavare, som erfordras för nyrekrytering av reparatörs
kåren vid sektionen.

Vid uttagning bland den redan anställda personalen bör om möjligt
sådana väljas, som tidigare förvärvat viss för vederbörande fack meri
terande verkstadspraktik. Vid lika lämplighet bör den som har längre
verkstadspraktik, beräknad enligt normerna i särtryck nr 4, art. 46 mom.
4,^ i allmänhet uttagas framför den som har kortare verkstadspraktik.
Vid lika lämplighet och verkstadspraktik skall tjänstålderstalet vara
utslagsgivande. Ingen bör uttagas, som överskridit en levnadsålder av
40 år.

Vid varje maskinsektion skall föras särskild rulla (lämpligen i form
av kortregister) över de befattningshavare, som blivit uttagna.

2. För att erhålla befattning i reparationstjänst av lägst reparatörs grad
erfordras att hava med nöjaktigt resultat genomgått följande utbildning:

a) 3 års praJctisJc tjänstgöring i facket vid statens järnvägar ejter fyllda
18 år enligt nedanstående plan,

b) av statens järnvägar anordnad korrespondenskurs.
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3. Plan för praktisk utbildning i reparatörstjänst.

Tjänsteställe, dit
utbildningen
torlägges

För reparatörstjänst företrädesvis å

elektrolok
rälsgående
motorfordon

1. Station, där
reparationer
förekomma

2. Större lok-
eller vagn
station resp.
större drift-

verkstad, där
rep. av räls
gående motor
fordon före

komma

3 månaders provtjänstgöring

3 mån. i stall-

reparationslag
för ånglok

18 mån. i re

parations- ocb
revisionsarbete å

elektrolok, därav
minst 6 mån. i

driftverkstad

3. Huvudverk
stad

4. Större lok-
resp. vagn

station eller

driftverkstad

vid egen sek
tion

6 månader

6 mån. kom

pletterande ut
bildning i elektro-
lokreparationer

3 mån. i stall-

reparationslag
för elektrolok

18 mån. i re
parations- och
revisionsarbete å

ånglok, däray
minst 6 mån. i

driftverkstad

6 mån. i repara
tionsarbete å gods
vagnar inkl. vagn-
syning och broms
provning

15 mån. i repara
tionslag å person-
och godsvagnar vid
driftverkstad eller

annan större repara
tionsplats, därav 1
mån. i Hagalund Ö,
Göteborg el 1 er Malm ö
för utbildning i re
paration av den elekt
riska utrustningen å

21 mån. repa-
rationstjänst

6 månader

6 mån. kom

pletterande ut
bildning i ång
lokreparationer

6 månader

6 mån. vagnrepa
ration stjän st å egen
sektion

12 månader

Praktisk

utbildning.

Distriktschefen äger bestämma vid vilka tjänsteställen inom distriktet
den under 2 och 4 här ovan angivna utbildningen må äga rum. Det
är av vikt att denna utbildning blir så allsidig och grundlig som
möjligt.

Utbildning i reparation av den elektriska utrustningen å vagnar bör
äga rum i Göteborg och Malmö som regel endast för personal, som är
placerad vid dessa stationer.
I de fall, då tjänstehavare före uttagning till utbildning förvärvat för

vederbörande fack verkligt kvalificerande praktik, må den i ovanstående
plan under 2 angivna utbildningen reduceras med hänsyn härtill, dock
icke med mer än hälften av det antal månader, som angives i planen.
Huvudverkstadsutbildningen får däremot ej reduceras annat än för
motorfordonsreparatörer, för vilka i undantagsfall, då mångårig praktik
inom facket tidigare förvärvats, reduktion av utbildningstiden vid hu
vudverkstad ned till 6 månader får ske.

Genom distriktschefens försorg skola upprättas kort enligt form. nr
502 X över berörda befattningshavare, varvid de på formuläret tryckta
anvisningarna skola följas. Kopior av korten böra förvaras på sektions
ledningsexpeditionerna. Uppgifterna på korten skola kompletteras två
gånger årligen, nämligen under februari och augusti månader.
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Teoretisk

UTidervisning

Syetsning av
dragstänger
m. m. samt

kärl under

tryck.

Vagn syn are.

Anm. Uppgifterna på korten erfordras för bestämmande dels av turordningen
mellan de befattningshavare, som den Vi 1939 hade fullgjort tre års kvalificerad
utbildning, dels för bestämmandet av den tidpunkt, då de övriga befattningshavarna,
som i tjänståldershänseende skola grupperas efter tjänstålderstalet, förvärvat tre års
kvalificerad utbildning. Korten böra dock kompletteras efter angivna tidpunkt även
för de sistnämnda befattningshavarna, eftersom härigenom erhålles en värdefull
uppgift om deras resp. fackutbildning.

Under utbildningen vid huvudverkstad skola praktikanterna aktivt
deltaga i arbetet men i allmänhet ej ingå i ackord. Vederbörande
verkstadsmästare skall tillse, att praktikant får en så allsidig utbildning
som möjligt inom respektive arbetslag, och bör den närmaste hand
ledningen av praktikanten i regel anförtros åt lagbasen.

Särskild plan för utbildningen vid huvudverkstad finnes intagen som
bilaga 4 till detta särtryck.

Under utbildningen enligt 2 och 4 förflyttas vederbörande till den
station, där utbildningen äger rum, under förutsättning att utbildnings
tiden å denna ort uppgår till minst 3 månader. Det bör dock iakt
tagas, att ombyte av utbildningsstation i möjligaste mån skall undvikas.

Anm. För specialister såsom elektriker, målare, snickare, smeder, svetsare,
svarvare, tapetserare, vilka som regel rekryteras från privata verkstäder eller, om
detta icke låter sig göra, från huvudverkstäderna, gälla ej förestående utbildnings
planer. I allmänhet anses de ej behöva särskild utbildning för sitt arbete vid ÖJ.
I den mån sådan erfordras, såsom t. ex. för pannplåtslagare och tapetserare samt
elektriker, äger distriktschefen bestämma i fråga om den utbildning, som i det resp.
fallet med hänsyn till föregående utbildning skall ifrågakomma.

4. I mom. 2 b) omnämnd korrespondenskurs genomgås jämsides
med den praktiska utbildningen. Dylik kurs anordnas genom styrelsens
försorg.

Efter avslutad korrespondenskurs skall personalen vid muntlig
prövning, som ledes av därtill särskilt förordnad ingenjör, visa sig äga
nöjaktiga insikter i de stycken, kursen omfattat.

5. Tjänstehavare, som med godkänt resultat genomgått nämnd pröv
ning, skall däröver erhålla intyg enligt form. nr 70 Zi, vilket utfärdas
av förhörsförrättaren.

Särskild liggare skall föras å distriktskansliet över prövningsresul
taten, som därjämte skola antecknas i vederbörandes personalakter.

6. Innan tjänstehavare tillätes svetsa dels kärl, avsedda att an
vändas under tryck, dels dragstänger eller annan materiel, varav trafik
säkerheten beror, skall han hava erhållit härför nödig utbildning samt
avlagt av Eiksförsäkringsanstalten föreskrivet svetsningsprov. Dylikt
prov skall utföras på så sätt, att svetsaren på sin arbetsplats var sjätte
månad får utföra en provsvetsning i 12 mm tjock plåt och dels en
provsvetsning i rundjärn av den diameter, som motsvarar diametern
hos en dragstång. För utförande av dragprov skola gassvetsade prov
stycken insändas till Svenska AB Gasaccumulator, Stockholm-Lidingö,
och elektriskt svetsade provstycken till huvudverkstaden i Örebro. Öm
svetsare underkänts vid periodiskt svetsningsprov, må han beredas
tillfälle att avlägga nytt prov, dock tidigast efter en månad.

Vagnsynare och vagnskötare.

68: 1. För att få tjänstgöra som vagnsynare bör tjänstehavare nöjaktigt
hava genomgått följande utbildning på för sådant ändamål lämplig
större station:

a) tjänstgöring som elev 2 å 3 veckor under ledning av erfaren vagn
synare. Under denna tid skall det åligga eleven att noggrant sätta
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sig in i de delar av särtryck nr 254, som beröra vagnsynartjänsten vid
stationen ifråga, och i synnerhet avd. Bt och Sv av nämnda särtryck,
ävensom i särtryck nr 123 i dess helhet. Vid lämplig tidpunkt under
denna tid skall teoretisk undervisning meddelas av ingenjör på sek
tionen eller av instruktör för vagntjänsten. Den teoretiska undervis
ningen skall omfatta inalles omkring 15 timmar, lämpligen fördelade
med 1 ä 2 timmar per dag;

b) tjänstgöring i vagnreparatörslag under 2 veckor.
2. Efter utbildningstidens slut anordnas förhör med eleven inför

av maskinsektionsföreståndaren utsedd tjänsteman. Tjänstehavare,
som med godkänt resultat genomgått nämnda prövning, skall där
över erhålla intyg enligt form. nr 70 Zi, vilket utfärdas av förhörs-
förrättaren.

3. För att erhålla befattning som vagnskötare skall tjänstehavare Vagnskötare.
med godkänt resultat hava genomgått av styrelsen anordnad vagn
personalkurs — i regel gemensam för samtliga distrikt — med i det
följande angiven omfattning.

Tillträde till kursen kan vinnas av för tjänsten ifråga lämplig be
fattningshavare, som minst 5 år tjänstgjort i vagn tjänst. Utbildnings-

I kursen, som ledes av därtill av styrelsen utsedd ingenjör, omfattar 130
timmar, fördelade enligt följande plan:

SäkerJietsordning i de delar, som under rubriken »kunskapsfordringar»
äro föreskrivna för vagnskötar- och vagnvärmartjänst samt vagntjänst
å bangård, 15 timmar.

Vagnlära. Allmänna instruktioner angående vagnarnas konstruktion
och skötsel, drifttekniska bestämmelser och övriga instruktioner an
gående vagntjänsten, 105 timmar.( Instruktioner för stations- och tågtjänsten (förhållande till allmänheten,
konduktörsinstruktion, tågföringsföreskrifter, hjälpberedskap m. m.),
10 timmar.

Efter avslutad utbildning utfärdas av kursledaren intyg enligt form.
nr 70 P.

Redogörelse över kursens resultat skall av kursledaren lämnas till
styrelsen samt till varje maskinsektion, från vilken kursdeltagare finnes.
Å sistnämnda tjänsteställe antecknas resultaten i vederbörandes per
sonalakter.

Lokpersonal.

69: 1. För att få tjänstgöra såsom lokbiträde eller lokförare skall tjänste
havare hava genomgått godkänd utbildning enligt mom. 2 resp. mom.
3 här nedan och vid psykologiskt prov hava erhållit godkänt resultat
enligt alternativ II (se art. 11:7).

Anm. 1. Tjänstehavare, som uttages till utbilduing i loktjänst, skall om möjligt
hava förvärvat sex månaders verkstadspraktik inom mekaniska eller elektriska facket
— i eller utom SJ tjänst — och skall med godkänt resultat hava genomgått förpröv
ning i rättskrivning och räkning, jfr art. 9: 3.

Anm. 2. Beträffande vissa undantag från förestående bestämmelse ävensom be
träffande teoretisk utbildning av med enskilda järnvägar övertagen personal, se bil.
2 och 3 samt art. 9^3, anm.

2. Utbildningen för tjänst som biträde på elektrolok eller ånglok om- Lokbiträde,
fattar en efter distriktschefens anvisning på viss maskinsektion anordnad
kurs, uppdelad på en teoretisk del och en praktisk del.
Den teoretiska delen, som jämnt fördelas på de 18 resp. 14 första

arbetsdagarna, omfattar följande ämnen.

Allmän

teoretisk och

praktisk
utbildning:.
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Personal Personal

Ämnesgrupp vid norm al- vid smal-

spårslinjer spårslinjer

Tidtabellskunskap och säkerhetsföreskrifter 30 tim. 20 tim.

Instruktioner beträffande loks skötsel 15 » 15 »

Tjänstgöringsföreskrifter: särtryck nr 27 och 254 Bt,
SI och Y samt föreskrifter betr. tågbefälhavarens
åliggande på tåg utan konduktörspersonal m. m. 15 » 10 »

Sammanlagt 60 tim. 45 tim.

Den praktislca delen uppdelas så, att jämsides med den teoretiska
undervisningen meddelas praktiska instruktioner beträffande loks smörj-
ning, klargöring och avsyning, vagnars bromsprovning och avsyning
m. m. samt att efter den teoretiska kursens slut en vecka disponeras
för elevåkning i biträdes turer.

Den teoretiska delen ledes av därtill av distriktschefen särskilt för
ordnad ingenjör och den praktiska av instruktionsförare.

Efter avslutad utbildning utfärdas av kursledaren intyg enligt form.
nr 70 Zi.

Särskild liggare skall föras på distriktskansliet över examensresul
taten, som därjämte skola antecknas i vederbörandes personalakt.

Ordinarie stationskarl, som godkänts, må kunna erhålla befordran]
till maskinbiträde i åkande tjänst på elektrolok tidigast efter ett års
biträdes tjänst.

Lokeldare 3. Utbildning för befordran till ordinarie lokeldare och lokförare
och lokförare, yid normalspåriga linjer sker för både elektrisk drift och ångdrift samt

vid smalspåriga linjer enbart för ångdrift.
Tjanstehavare, som uttages för denna utbildning till" lokeldare och lokförare,

skall hava genomgått godkänd lokbiträdesutbildning enligt mom. 2 härovan och
skall därjämte fullgöra verkstadspraktik i följande omfattning;

i fråga om både elektrisk drift och ångdrift:
13 veckor = 78 effektiva tjänstedagar i huvudverkstad,
22 veckor = 132 effektiva tjänstedagar i driftverkstad eller stallreparationslag;

i fråga om enbart ångdrift:
7 veckor = 42 effektiva tjänstedagar i huvudverkstad,
22 veckor = 132 effektiva tjänstedagar i driftverkstad eller stallreparationslag.

För tjänstehavare, som utom verket förvärvat kvalificerad verkstadspraktik, kunna
ovan angivna tider i driftverkstad reduceras med högst 13 veckor. Utbildningen
vid huvudverkstad är obligatorisk för alla.

Utbildningen vid huvudverkstad fördelas på följande sätt:

i ånglokverkstad, 7 veckor:
1 vecka demontering av lok,
3 veckor armaturarbete samt pannarbete (inkl. överhettare) och
3  » uppmontering av lok samt revision av bromsapparater;

[i elektrolokverkstad,'6 veckor:
1 vecka revision av strömavtagare och reläer,
1  » » » huvudmotorer,

2 veckor demontering av lok och
2  » montering av lok.

Under utbildningen vid ånglokverkstad skall envar lokrekryt vid lämpligt tillfälle
vara med om att fullständigt demontera ett lok. Tiden i pannplåtslageri bör om
fatta högst sex dagar och skall huvudsakligen utgöras av instruktion. Denna tid
bör så förläggas, att lokrekryterna få tillfälle att studera en lokpannas byggnad
och konstruktion och få vara med om bl. a. tubpressning och stagbultsnitning.
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Under utbildningen vid huvudverkstad anslås sammanlagt oO timmar till teoretisk
undervisning under ledning av särskilt utsedda handledare. Denna undervisning bör
företrädesvis ske i form av demonstrationer med muntliga förklaringar och äga rum
på de platser, där resp. objekt äro under arbete eller eljest äro tillgängliga. I första
hand böra härvid sådana detaljer genomgås, vilka normalt icke äro åtkomliga för
studium. Undervisningen bör ordnas enligt följande plan:

Vid ånglokverkstad.
Armatur m. m., 5 timmar.

Demonstration av ångpannans olika delar, eldstadens stagning, tuber, överhettare,
skorsten och bläster, säkerhetsventiler och deras inställning, injektorer samt olika
typer av regulatorer.

Bromsanordningar, 10 timmar.
På loken genomgås ångbromsen samt tryckluftbromsens anordning och funktion,

varvid vikt lägges vid de olika apparaternas montage, rörledningarnas dragning,
befintliga kikars och ventilers placering och ändamål. Vidare genomgås broms
rörelsens anordning på de vanligare loktyperna. Luftpump med pumpreglerare,
förarventiler, bromscylindrar, regleringsventiler samt bromsregulatorer demonstreras
och funktionssättet genomgås i stora drag.

På vagnar demonstreras olika slag av bromsar och regleringsventiler, så att
vederbörande erhålla god kännedom om resp. apparaters utseende och benämning.
Av stor betydelse är att eleverna noggrant lära känna förekommande omställnings
hand bags olika lägen.

Drifttekniska bestämmelser m. m., lo timmar.
Följande delar av ångloken genomgås: axlar och hjul, ramverk, stöt- och drag

inrättning, fjäderanordningar, boggier, cylindrar och slider med tillhörande säkerhets-
och luftvägsventiler, vevstakar och koppelstänger, olika typer av slidstyrningar (obs. T
ej teorin för slid rörel sen), lokbelysning samt apparater på loken för ångvärmeled^
ning. Olika smörjningsanordniugar och lagerkonstruktioner studeras ingående.

På vagnar demonstreras olika belysningssystem samt ångvärmeledning.
Vid de huvudverkstäder, där vagnverkstad saknas, beräknas erforderliga demon

strationsobjekt kunna erhållas genom på platsen befintlig driftverkstad för vagnar
eller på bangårdar befintliga vagnar.

Yid elektrolokverkstad.

Schemaläsning m. m. rörande elektrolok, 15 timmar.
D-lokets schema genomgås.
Olika elektriska apparater, motorer och transformatorer demonstreras.

Drifttekniska bestämmelser, 5 timmar.
Följande delar av elektroloken genomgås: blindaxlar, fjädrande drev samt om

möjligt kraftöverföringen på lok med hålaxlar samt kompressorer och tryckluftut-
rustning. Bromsanordningar demonstreras endast i den mån de skilja sig från mot
svarande anordningar på ångloken. Olika lagerkonstruktioner och smörjningsanord-
ningar studeras ingående.

På vagnar demonstreras den elektriska värmeledningen. Härvid skall noggrann
instruktion ske beträffande utbyte av värmesäkring.

Lokrekryterna äro skyldiga att genom självstudier på fritid förbereda sig för
nedan angiven teoretisk kurs. De skola därför av handledarna tilldelas läxor, som
de på viss angiven tid skola inlära, Dessa läxor böra anpassas så och omfatta så
dana detaljer av loket, som åskådligt kunna studeras i det verkstadsarbete, lokre
kryterna vid tillfället ifråga fullgöra. Det är dock ej avsett, att den teoretiska
undervisningen vid huvudverkstad skall ersätta undervisningen i ämnet maskinlära,
i den kommande kursen men väl förbereda densamma.

Efter avslutad utbildning vid huvudverkstad utfärdar verkstadsföreståndaren be-
tyg rörande utbildningen enligt form. nr 70 P» i i två exemplar, varav ett (original
exemplaret) tillställes vederbörande tjänstehavare och ett (kopian) sändes till berörd,
maskiningenjörsexpedition.

Tjänstehavare, som tillfredsställande genomgått denna utbildning,
beordras i sinom tid att deltaga i en teoretisk kurs, som anordnas
genom styrelsens försorg enligt följande plan.
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Motorvagns-
förare.

Ämnesgrupp

Personal

Tid normal-

spårslinjer,
elektrisk drift

och fingdrift

Personal

vid smalspårs-
linjer, enbart

ångdrift

1. Svenska språket, huvudsakligen övning i rapport
skrivning och muntliga redogörelser samt uppsätt
ning av tjänsteskrivelser 10 tim.

2. Säkerhetsföreskrifter 40 »

3. Loklära och drifttekniska bestämmelser 150 »

1
Sammanlagt | 200 tim.

10 tim.

30 »

85 »

125 tim.

Deltagare, som icke godkänts i ämnesgrupp 3, får icke genomgå
omprövning och må ej heller vinna befordran till lokeldarbefattning.

Eedogörelse över utbildningens resultat skall insändas till drifttjänst-
byrån. Intyg om godkänd utbildning utfärdas enligt form. nr TOK.

Kör att vinna befordran till befattning såsom lokeldare erfordras
dessutom att under ett och ett halvt år hava fullgjort åkande tjänst å
lok, varav åtminstone 6 månader måste fullgöras i ångloktjänst, samt
för att vinna befordran till befattning såsom lokförare, dels att tjänste-
havaren under instruktionsförares ledning visat sig kompetent att på
egen hand framföra tåg av olika slag, dels att han varit ordinarie lok
eldare i 2 år. Intyg om godkänd pro v tjänstgöring som lokförare ut
färdas enligt form. nr 70 S av sektionsbefälet.

4. Intyg, utfärdat för tjänstehavare, som genomgått utbildning för
smalspårspersonal, skall utvisa, att vederbörande genomgått utbildning
och godkänts endast för tjänst vid smalspåriga linjer.

•5. Motorvagnsförare skall rekryteras från lokeld arkåren. Den, som
erhåller befattning som motorvagnsförare, skall ej, så länge tjänstgöring
såsom motorvagnsförare kan beredas honom, ifrågakomma till lokförar-
vikariat utan skall kvarstå i sin tjänst, tills han befordras till lokförare.

Förmän och mästare.

70: 1. För att erhålla befattning som förman eller mästare skall
tjänstehavare enligt distriktsbefälets beprövande äga goda befälsegen
skaper och vara lämplig för sådan befattning,

stallförman. 2. Innan tjänstehavare befordras till tjänst som stallförman, skall
han genom sektionsbefälets försorg instrueras beträffande lokstationens |
maskinella anläggningar, deras verkningssätt och skötsel samt vid seder
mera anställt förhör visa sig äga tillfredsställande kännedom härom.
Han skall vidare vara fullt förtrogen med den dragande materielens

stationära behandling och, där så fordras, känna till gällande turlistor
för lok och lokpersonal.

Dessutom skall han äga kännedom om förrådsrekvisitioners utfärdande
och kontering, förande av dagsverksjournaler, upprättande av turlistor
samt användning av formulär och särtryck m. m.

Vagnförman. 3. För att erhålla befattning som vagnförman skall tjänstehavare
med godkänt resultat hava genomgått utbildningskurs för vagnpersonal
enligt art. 68: 3 i vad avser säkerhetsordning och vagnlära samt där-|
jämte genom maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforder
liga insikter i expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av
förrådsrekvisitioner, förande av dagsverksjournaler, upprättande av tur
listor samt användning av formulär och särtryck m. m.
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Tjänstehavare, som tillfredsställande genomgått denna utbildning,
I och under tre år fullgjort åkande tjänst, varav åtminstone 6 månader
i  ångloktjänst, beordras i sinom tid att deltaga i en teoretisk kurs,
som anordnas genom styrelsens försorg enligt följande plan.

Ämnesgru jip

Personal

Tid normal

spårslinjer,
elektrisk drift

och ångdrift

Personal

vid smalspårs-
linjer, enbart

ångdrift

1. Svenska språket, huvudsakligen övning i rapport
skrivning och muntliga redogörelser samt uppsätt
ning av tjänsteskrivelser

2. Säkerhetsföreskrifter

10 tim.
40 .)

150 »

10 tim.

30 »

85 »

3. Loklära och drifttekniska bestämmelser. För per
sonal vid normalspårslinjer dessutom elektricitets
lära, elektrolokens konstruktion samt schemaläs
ning och felsökning på elektrolok

Sammanlagt 200 tim. 125 tim.

I ämnesgrupp 1 användas endast betygsgraderna godkänd och under
känd^ i övriga ämnesgrupper mycket god, godkänd och underkänd. För
att erhålla slutbetyget godkänd erfordras lägst denna betygsgrad i
samtliga ämnesgrupper. För slutbetyget mycket god erfordras denna
betygsgrad i såväl ämnesgrupp 2 som 3.

Deltagare, som icke godkänts i ämnesgrupp 3, får icke genomgå
omprövning och må ej heller vinna befordran till lokeldarbefattning.

Redogörelse över utbildningens resultat skall insändas till drifttjänst-
byrån. Intyg om godkänd utbildning utfärdas enligt form. nr 70 E.

För att vinna befordran till befattning såsom lokeldare erfordras
dessutom att under minst sex och ett halvt år hava tillhört lokrekry-
teringspersonalen. Utgångspunkten för beräkningen skall därvid Urege?
vara den dag, då vederbörande lokrekryt godkänts i biträdeskurs för
tjänstgöring på lok. I de undantagsfall, då lokrekryt efter verkställda
förhör (bl. a. i säkerhetsordningen) fullgjort lokbiträdestjänst/öre nämnda
dag, skall emellertid som utgångsdatum i stället tagas den dag, då
vederbörande självständigt fått fullgöra dylik tjänst (lokeldardatum).

Efter särskild av sektionsföreståndaren verkställd prövning må i
ovannämnda sex och ett halvt års kvalifikationstid inräknas sådan
före utgångsdatum infallande tid, dock högst ett halvt år, då tjänste-
havaren fullgjort sådant arbete inom maskinavdelningen eller vid huvud
verkstäderna, som anses av värde för tjänsten som lokman. Detta
meddelas vederbörande redan vid det tillfälle, då vederbörande uttages
till lokrekryteringspersonal.

Anm. Då det är önskligt, att ett enhetligt förfarande tillämpas på samtliga
distrikt, meddelas här nedan vissa allmänna direktiv för i föregående stycke nämnt
tillgodoräknande. I klarläggande syfte användas härvid begreppen

"Utgångsdatum" = den dag, då vederbörande antingen med godkänt resultat
genomgått biträdeskurs, eller ock den dag, från vilken han dessförinnan självständigt
fått tjänstgöra som biträde i åkande tjänst, samt

"reglerat utgångsdatum" = den tidpunkt, infallande högst 6 månader före ut
gångsdatum, från vilken vederbörande får räkna för lokeldarbefordran kvalificerande
tid (6^/2 år).

1) Peglerat utgångsdatum får ej infalla före det vederbörande fyllt 18 år. Den
yngre lokpersonalen bör nämligen ej erhålla mergynnad ställning gentemot den
äldre, enär det ej kan ifrågakomma, att någon omräkning skall ske för den lokpersonal,
som tilldelats s. k. turplaceringsdatum.

Ändringstryck nr 2 (sr^ blad)
Maj 1948.

69



69-70 Personalens utbildning. Stu 9.

Motorvagns-
förare.

2) Eeglerat utgångsdatuin får ej infalla före verkligt eller beräknat
vid statens järnvägar eller vid övertagen enskild järnväg.

3) För det reglerade utgångsdatiimets beräkning bör tiden, då vederbörande före
utgångsdatum genomgått maskinbiträdeskurs och åkt elev, tillgodoräknas. Förutom
tjänst i driftverkstad och sådan vagntjänst, som fullgjorts i broms])rovar- och vagn-
synarlag, tillgodoräknas även sådan stalltjänst, som innefattar lokskötsel, samt eventuell
tjänstgöring som vedlämjiare å lok. Vedkaiming får däremot icke tillgodoräknas.

4) Det reglerade utgångsdatumet ändras icke därför att vederbörande efter ut
gångsdatum kan hava beordrats fullgöra annan tjänst eller av ett eller annat skäl,
t. ex. militärtjänst eller styrkt sjukdom, ej varit i tjänst. Sjukledighet, infallande
före utgångsdatum, kan däremot ej tillgodoräknas. Befordran till lokeldare kan dock
ej äga rum, förrän föreskriven jnaktik till fullo fullgjorts.

För att få tjänstgöra som förare på lok i tågtjänst erfordras dess
utom att lia övningskört under instruktionsförares ledning och därvid
ha inhämtat kompetens att på egen hand framföra tåg av olika slag.
När det är fråga om tjänstgöring på elektrolok, skall denna utbildning
även omfatta övning i att uppsöka och lokalisera i elektrolokens ström
kretsar uppkomna fel, varjämte utbildningen skall avslutas med prov
inför vederbörande maskinsektionsföreståndare eller av denne utsedd
ingenjör.

Intyg om godkänd provtjänstgöring som lokförare utfärdas enligt
form nr 70 S av prövningsförrättaren.

För att vinna befordran till befattning såsom lohfÖrare erfordras att
ha varit ordinarie lokeldare eller motorvagnsförare i minst 2 år.
Au in. Med enskild järnväg övertagen lokman, som vid övertagandet i statens

järnvägars tjänst iilacerats å ordinarie lokeldarbefattning och före övertagandet haft
varaktig tjänst som t. f. lokförare, må kunna vinna befordran till lokförare utan
•ätt hava avlagt prov för instruktionsförare.

4. Intyg, utfärdat för tjänstehavare, som genomgått utbildning för
smalspårspersonal, skall utvisa, att vederbörande genomgått utbildning
och godkänts endast för tjänst vid smalspåriga linjer.

5. Motorvagnsförare skall rekryteras från lokeld arkåren. Den, som
erhåller befattning som motorvagnsförare, skall ej, så länge tjänstgöring
såsom motorvagnsförare kan beredas honom, ifrågakomma till lokförar-
vikariat utan skall kvarstå i sin tjänst, tills han befordras till lokförare.

Förmän och mästare.

70: 1. För att erhålla befattning som förman eller mästare skall
tjänstehavare enligt distriktsbefälets beprövande äga goda befälsegen
skaper och vara lämplig för sådan befattning,

stallförman. 2. Tjänstehavare, som befordras till tjänst som stallförman, skall
vara väl förtrogen med inom stalltjänsten förekommande arbeten av
olika slag. Genom sektionsbefälets försorg skall han instrueras beträf
fande lokstationens maskinella anläggningar, deras verkningssätt och
skötsel. Där så erfordras, skall han känna till gällande turlistor för
lok och lokpersonal.

Dessutom skall han äga kännedom om förrådsrekvisitioners utfärdande
och kontering, förande av dagsverksjournaler, upprättande av turlistor
samt användning av formulär och särtryck m. m.

Vagnförman. 3. För att erhålla befattning som vagnförman skall tjänstehavare
med godkänt resultat hava genomgått utbildningskurs för vagnpersonal
enligt art. 68: 3 i vad avser säkerhetsordning (vid smalspåriga ban-|
delar säkerhetsreglementet) och vagnlära samt därjämte genom maskin-■
sektionsbefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i expedi-
tionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av förrådsrekvisitioner,
förande av dagsverksjournaler, upprättande av turlistor samt använd
ning av formulär och särtryck m. m.



Str 9. Personalens utbildning. 69

Under utbildniagen vid huvudverkstad anslås sammanlagt 50 timmar till teoretisk
undervisning under ledning av särskilt utsedda handledare. Denna undervisning bör
företrädesvis ske i form av demonstrationer med muntliga förklaringar och äga rum
på de platser, där resp. objekt äro under arbete eller eljest äro tillgängliga. I första
hand böra härvid sådana detaljer genomgås, vilka normalt icke äro åtkomliga för
studium. Undervisningen bör ordnas enligt följande plan:

Yid ånglokverkstad.
Armatur m, m., 5 timmar.

Demonstration av ångpannans olika delar, eldstadens stagning, tuber, överhettare,
skorsten och bläster, säkerhetsventiler och deras inställning, injektorer samt olika
typer av regulatorer.

Bromsanordning ar i 10 timmar.
På loken genomgås ångbromsen samt tryckluftbromsens anordning och funktion,

varvid vikt lägges vid de olika apparaternas montage, rörledningarnas dragning,
befintliga kikars och ventilers placering och ändamål. Vidare genomgås broms-
rörelsens anordning på de vanligare loktyperna. Luftpump med pumpreglerare,
förarventiler, bromscylindrar, regleringsventiler samt bromsregulatorer demonstreras
och funktionssättet genomgås i stora drag.

På vagnar demonstreras olika slag av bromsar och regleringsventiler, så att
vederbörande erhålla god kännedom om resp. apparaters utseende och benämning.
Av stor betydelse är att eleverna noggrant lära känna förekommande omställnings
handtags olika lägen.

Drifttekniska bestämmelser m. m., 15 timmar.
Följande delar av ångloken genomgås: axlar och hjul, ramverk, stöt- och drag

inrättning, fjäderanordningar, boggier, cylindrar och slider med tillhörande säkerhets-
och luftvägsventiler, vevstakar och koppelstänger, olika typer av slidstyrningar (obs.!
ej teorin för slidrörelsen), lokbelysning samt apparater på loken för ångvärmeled-
ning. Olika smörjningsanordniugar och lagerkonstruktioner studeras ingående.

På vagnar demonstreras olika belysningssystem samt ångvärmeledning.
Vid de huvudverkstäder, där vagnverkstad saknas, beräknas erforderliga demon

stration sobjekt kunna erhållas genom på platsen befintlig driftverkstad för vagnar
eller på bangårdar befintliga vagnar.

Yid elektrolokverkstad.

Schemaläsning m. m. rörande elektrolok, 15 timmar.
D-lokets schema genomgås.
Olika elektriska apparater, motorer och transformatorer demonstreras.

Drifttekniska bestämmelser, 5 timmar.
Följande delar av elektroloken genomgås: blindaxlar, fjädrande drev samt om

möjligt kraftöverföringen på lok med hålaxlar samt kompressorer och tryckluftut-
rustning. Bromsanordningar demonstreras endast i den mån de skilja sig från mot
svarande anordningar på ångloken. Olika lagerkonstruktioner och smörjnings anord
ningar studeras ingående.

På vagnar demonstreras den elektriska värmeledningen. Härvid skall noggrann
instruktion ske beträffande utbyte av värmesäkring.

Lokrekryterna äro skyldiga att genom självstudier på fritid förbereda sig för
nedan angiven teoretisk kurs. De skola därför av handledarna tilldelas läxor, som
de på viss angiven tid skola inlära. Dessa läxor böra anpassas så och omfatta så
dana detaljer av loket, som åskådligt kunna studeras i det verkstadsarbete, lokre
kryterna vid tillfället ifråga fullgöra. Det är dock ej avsett, att den teoretiska
undervisningen vid huvudverkstad skall ersätta undervisningen i ämnet maskinlära
i den kommande kursen men väl förbereda densamma.

Efter avslutad utbildning vid huvudverkstad utfärdar verkstadsföreståndaren be
tyg rörande utbildningen enligt form. nr 70 B i i två exemplar, varav ett (original
exemplaret) tillställes vederbörande tjänstehav are och ett (kopian) sändes till berörd
maskiningenjörsexpedition.

Tjänstehavare, som tillfredsställande genomgått denna utbildning,
beordras i sinom tid att deltaga i en teoretisk kurs, som anordnas
genom styrelsens försorg enligt följande plan.

Ändringstryck nr 1 (lO blad)
Maj 1946.
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Motorvagns-
förare.

Stallförrnan.

Vagn form an.

Ämnesgrupp

Personal

yid norm al-

spårslinjer,
elektrisk drift

och ångdrift

Personal

vid smalspårs-
linjer, enbart

ångdrift

1. Svenska språket, huvudsakligen övning i rapport
skrivning och muntliga redogörelser samt uppsätt
ning av tjänsteskrivelser

2. Säkerhetsföreskrifter
10 tim.
40 ))

150 »

200 tim.

10 tim.

30 »

85 «

125 tim.

3. Loklära och drifttekniska bestämmelser

Sammanlagt

Deltagare, som icke godkänts i ämnesgrupp 3, får icke genomgå
omprövning och må ej heller vinna befordran till lokeldarbefattning.

Redogörelse över utbildningens resultat skall insändas till drifttjänst-
byrån. Intyg om godkänd utbildning utfärdas enligt form. nr 70 E.

Rör att vinna befordran till befattning såsom lokeldare erfordras
dessutom att under ett och ett halvt år hava fullgjort åkande tjänst å
lok, varav åtminstone 6 månader måste fullgöras i ångloktjänst, samt
för att vinna befordran till befattning såsom lokförare, dels att tjänste-
havaren under instruktionsförares ledning visat sig kompetent att på
egen hand framföra tåg av olika slag, dels att han varit ordinarie lok
eldare eller motorvagnsförare i 2 år. Intyg om godkänd provtjänst-1
göring som lokförare utfärdas enligt form. nr 70 S av sektionsbefälet.

4. Intyg, utfärdat för tjänstehavare, som genomgått utbildning för
smalspårspersonal, skall utvisa, att vederbörande genomgått utbildning
och godkänts endast för tjänst vid smalspåriga linjer.

5. Motorvagnsförare skall rekryteras från lokeldarkåren. Den, som
erhåller befattning som motorvagnsförare, skall ej, så länge tjänstgöring
såsorn motorvagnsförare kan beredas honom, ifrågakomma till lokförar-
vikariat utan skall kvarstå i sin tjänst, tills han befordras till lokförare.

Förmän och mästare.

7.0l 1. För att erhalla befattning som förman eller mästare skall
tjänstehavare enligt distriktsbefälets beprövande äga goda befälsegen
skaper och vara lämplig för sådan befattning.

2. Innan tjänstehavare befordras till tjänst som stallförman, skall
han genom sektionsbefälets försorg instrneras beträffande lokstationens
maskinella anläggningar, deras verkningssätt och skötsel samt vid seder
mera anställt förhör visa sig äga tillfredsställande kännedom härom.
Han skall vidare vara fullt förtrogen med den dragande materielens

stationära behandling och, där så fordras, känna till gällande turlistor
för lok och lokpersonal.

Dessutom skall han äga kännedom om förrådsrekvisitioners utfärdande
och kontering, förande av dagsverksjournaler, upprättande av turlistor
samt användning av formulär och särtryck m. m.

3. För att erhålla befattning som vagnförman skall tjänstehavare
med godkänt resultat hava genomgått utbildningskurs för vagnpersonal
övligt art. 68: 3 i vad avser säkerhetsordning och vagnlära samt där
jämte ^enom_ maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforder-

insikter i expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av
förrådsrekvisitioner, förande av dagsverksjournaler, upprättande av tur
listor samt användning av formulär och särtryck m. m.
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4. Verkstadsförman och verkstadsmästare i linjetjänst skall äga repa- Verkstads-
ratörsutbildning och vara väl förtrogen med inom verkstadstjänsten förman
förekommande arbeten av olika slag. Vederbörande skall därjämte genom ^^^ästare^"
maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i:

gällande personalbestämmelser i vad avser dem underställd personal
samt uppgörande av turlistor och semesterplaner;

föreskrifter beträffande den rullande materielens underhåll i erforderlig
omfattning;

expeditionsgöromål, såsom förande av den rullande materielens revi
sionsböcker, utfärdande och kontering av förrådsrekvisitioner, förande
av dagsverksjournaler och övriga tiduppgifter, uppsättning av före
kommande rapporter m. m.
Före befordran till verkstadsförman skall vederbörande vid anställt

förhör visa sig äga tillfredsställande kännedom inom nämnda områden.

5. Vagnmästare skall äga vagnförmansutbildning och därjämte genom Vagnmästare,
maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i:
gällande personalbestämmelser i vad avser underställd personal samt

uppgörande av turlistor och semesterplaner m. m.;
expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av förrådsrekvisi

tioner, förande av dagsverksjournaler och övriga tiduppgifter, upp
rättande av rapporter över missöden och olycksfall i tjänst, ävensom
användning av olika formulär och särtryck;

föreskrifter rörande hjälpberedskap och mobiliseringsförråd.

6. Lokmästare, vilken i regel bör rekryteras från lokförarkåren. Lokmästare,
skall äga god kännedom om den stationära personalens tjänsteåligganden
och därjämte genom maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats er
forderliga insikter i:
gällande personalbestämmelser i vad avser underställd personal samt

uppgörande av turlistor och semesterplaner för såväl stationär som
åkande personal;

expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av förrådsrekvisi
tioner, förande av dagsverksjournaler och övriga tiduppgifter, upp
rättande av tjänsterapporter samt rapporter över missöden och olycks
fall ävensom användning av olika särtryck och formulär;

föreskrifter rörande hjälpberedskap och mobiliseringsförråd;
föreskrifter för den dragande materielens underhåll samt förande av

därtill hörande journaler ävensom beträffande löpande vagnunderhåll.

Kontorspersonal.

71: 1. Kontorsbiträde skall vara kunnigt i maskinskrivning och steno-
grafi samt enklare kontorsarbeten.

Kontorist skall vara kunnig i maskinskrivning.
Före befordran till ordinarie kontorist skall tjänstehavaren under

praktisk utbildning i expeditionstjänst under minst 5 år hava inhämtat
för sådan tjänst erforderliga kunskaper om gällande bestämmelser på
skilda områden, t. ex. beträffande organisation, tjänstgöringstid, tur
listor, semester, fribiljetter, avlöning, traktamenten, milpenningar, kon
tering m. m. Vederbörande sektionsföreståndare eller den, han därtill
förordnar, skall vid företagen prövning av tjänstehavaren förvissa sig
om att nöjaktiga kunskaper inhämtats. Eapport om prövningens om
fattning och resultat skall insändas till vederbörande distriktschef.

För att kunna ifrågakomma till befordran till förste kontorist er
fordras mera ingående kännedom om gällande bestämmelser ifråga om

Kontors

biträde.

Kontorist och

förste

kontorist.
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personal och kamerala arbeten å maskinavdelningens expeditioner även
som allsidig praktisk förfarenhet på dessa områden.

7 2—7 5. (Eeservnr.)

Personal, som
skall deltaga i
utbildningen.
Kunskaper i
järnvägs-
geografi.

Läkarunder

sökning.

Teoretisk

utbildning.

Personal vid trafikavdelningen.

Stationskarlsaspirant och e. o. stationskarl.

76: 1. Då mera varaktigt behov föreligger av ny arbetskraft, skall ut
bildning genom teoretisk undervisning ske av personal, som under om
kring tre månader innehaft anställning vid verket och som godkänts
vid psykologiska prov, efter i huvudsak nedan angivna riktlinjer.

Omedelbart vid anställandet skall varje tjänstehavare anbefallas att
snarast möjligt lära sig läget av järnvägslinjer och stationer och er
hålla anvisning, hur detta lämpligen bör ske. I första hand inläras
stationerna vid egen och angränsande trafiksektioner. Stationsförestån
daren eller tjänsteman, som han utsett i sitt ställe, skall genom varje
vecka framställda frågor förvissa sig om, att inlärandet fortskrider så
snabbt, att den nyanställde efter tre månader har en tillfredsställande
kännedom om järnvägsstationerna inom landet.

2. Före nedan nämnda teoretiska undervisnings början skall den
nyanställde med godkänt resultat vara undersökt av statens järnvägars
undersökningsläkare.

3. Den teoretiska undervisningen av blivande stationskarlsaspiranter,
som bör omfatta cirka 90 timmar, koncentreras till en tid av omkring
20 dagar. Den bör förläggas till någon eller några större stationer,
som bestämmas av trafikinspektör. Undervisningen bör ledas av sär
skilda, av trafikinspektörerna därtill förordnade tjänstemän, vilka också
skola fungera som examinatorer såväl i aspirantkurserna som då det
gäller att utröna sådan tjänstehavares kunskaper, som skall antagas
till extra ordinarie eller ordinarie tjänsteman. Eleverna i aspirant
kurserna skola, så länge den teoretiska utbildningen pågår, i största
möjliga utsträckning vara befriade från stationstjänst under läsdagarna
och, om så är möjligt, även under sön- och helgdagar.

Anm. Hinder möter icke att, där så befinnes vara lämpligt, en gemensam
undervisningsledare utses för två eller flera traflksektioner.

Undervisning meddelas i nedan angivna tjänsteföreskrifter m. m.

Organisation m, m., 4 timmar.
Statens järnvägars organisation (i korthet);
stationsarbetets organisation och planläggning (turlistor, arbetsordning,

planer för ordergivning m. m.);
de viktigaste föreskrifterna i särtryck nr 140 (allmän tjänsteordning

och disciplin stadga);
förhållande till allmänheten.

SäJcerhetstjänst^ växlingstjänst, 25 timmar.
Säkerhetsordningen enligt i särtrycket intagen uppgift å kunskaps

fordringar för ställverks- och signaltjänst, växlingstjänst och bromsar
tjänst;

särtryck nr 199 (instruktion för vägvakter) jämte bil. A till särtryck
nr 14 och 15 (föreskrifter för tillsyn och vård av automatiska säker
hetsanordningar vid vägkorsning);

demonstration av säkerhetsanordningarna på platsen;
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allmänna bestämmelser i tidtabellsboken, vagnvikts- och bromstabeller,
läsning av tjänstetidtabeller, grafisk tidtabell och för allmänheten
avsedda tidtabellspublikationer;

särtryck nr 33 (instruktion för växlingstjänsten), varvid särskilt §§ 17—
22 genomgås;

viktigare loktyper;
viktigare litterabeteckningar för person- och godsvagnar (enligt separat

tryck ur särtryck nr 77 och publikationen »SJ godsvagnar»);
vissa märken å statens järnvägars godsvagnar (se publikationen »SJ

godsvagnar» samt särtryck nr 254, avd. Bt);
särtryck nr 123 (tjänstgöringsföreskrifter för vagnpersonal).

Transporttjänst, 26 timmar.
Särtryck nr 240 (persontransportföreskrifter), art. 1—126, 318—447, vik

tigare bestämmelser om förekommande biljettslag, olika biljetters
giltighet m. m. samt om inskrivet resgods;

särtryck nr 141 a (godstransportföreskrifter del I), viktigare bestämmel
ser om inlämning, transport och utlämning av gods (finnes i samman
drag i »fortaxa», särtryck nr 141 h);

I godstransportföreskrifternas del II—V och anvisningarna för desamma
ävensom transportplaner för resgods. (Tågs transportuppgifter vid
viss station skola kunna utläsas);

effektförvaring och godsregleringsföreskrifter i den utsträckning ytter-
personalen behöver äga kännedom om dessa bestämmelser.
Anm. I samband med undervisningen i detta ämne är det angeläget, att den

nyanställde jämväl erhåller undervisning om behandlingen av gods i magasin och
om sättet för stuvning av styckegodsvagnar.

Järnvägsgeograji, 25 timmar.
Statens järnvägars stationer inläras i geografisk följd, varvid SJ under

visningskarta, form. nr 301 D, följes för att inpränta stationernas
lägen. Beträffande främmande distrikt är tillräckligt att kunna för
viss station angiva, mellan vilka grenstationer densamma är belägen.
Grenstationerna inläras med hjälp av kartan så, att de kunna utpekas
på blindkarta (form. nr 301 B).

Drifttehnislca bestämmelser, 7 timmar.
Särtryck nr 254, avdelningarna trycichifthroms, tåguppvärmning, tåg

belysning.
Efter praktisk demonstration anmodas deltagarna i utbildningen att

studera särtrycket i tillämpliga delar, varefter ånyo följer praktisk
demonstration och examinering.

Högspänningsledningar, 3 timmar (endast å elektrifierad bandel).
Studium av särtrycken nr 242 och 242 a (vid malmbanan 116 och 116 a),

varefter följer instruktion av instruktör, som utses av elektroingen
jören.
4. Omedelbart efter och i varje fall inom en månad efter genomgången Praktisk

teoretisk undervisning skall aspirant påbörja praktisk tjänstgöring, tjänstgöring
vilken bör pågå i följd. Den skall fullgöras å lämpliga stationer i
minst följande utsträckning:

godsmagasins- och kajtjänst 5 dagar,
resgodsmagasinstjänst 5 » ,
teknisk vagntjänst 2 » ,
signal- och ställverkstjänst 5 » ,
växlingstjänst 13 »
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Betyg. 5. För tjänstehavare, som genomgått teoretisk och praktisk utbild
ning och därvid godkänts i samtliga tjänstegrenar, utfärdas intyg enligt
form. nr 70 Zi, vilket undertecknas av utbildningsledaren och beträffande I
den praktiska tjänstgöringen av stationsföreståndaren på den station, |
där den huvudsakliga delen av denna ägt rum. Person, som icke er
hållit godkänt betyg från utbildning till stationskarlsaspirant, skall
skiljas från sin anställning i statens järnvägars tjänst. Omprövning
medgives ej.

Personal i 6. För personal, som antages för att utbildas till teknisk vagntjänst,
teknisk gälla därjämte de bestämmelser för personal av motsvarande slag vid

vagntjanst. maskinavdelningen, som innehållas i art. 66—68.

Inhämtande 7. Innan aspirant anställes ?som extra ordinarie stationskarl, skall
av kunskaper han vid examinering inför den i mom. 3 omnämnde utbildningsledaren
och^examine- hava godkänts i de i bilaga 1 uppräknade bestämmelser, som röra dels
antagning^mi gemensamt samtliga grenar av yttertjänsten vid trafikavdelningen, dels
eo stationskarl. resgodsmagasinstjanst, växlingstjänst, godsmagasins-och kaj tjänst även

som, där sådan tjänst kan ifrågakomma, i bestämmelserna rörande
ställverkstjänst och spärrvaktstjänst.

Inhämtandet av ifrågavarande kunskaper skall påbörjas omedelbart
efter aspirantkursens slut. Aspiranten skall till stationsföreståndaren
anmäla, så snart han inhämtat för viss tjänstegren föreskrivna kun
skaper, varefter nyssnämnda examinering skall företagas.

8. Då tjänstehavare examinerats och blivit godkänd i bestämmel
serna rörande viss tjänstegren, skall han erhålla intyg härom enligt
form. nr 70 T, vilket kompletteras för varje ny examinering, i vilken
tjänstehavaren blivit godkänd. Sedan han godkänts i samtliga tjänste
grenar, skall intyget genom stationsföreståndarens försorg insändas till
trafikinspektören för att bifogas de handlingar, som skola översändas
till distriktschefen, då tjänstehavaren föreslås erhålla extra ordinarie
anställning.

Stationskarl.

Fordringar 77: 1. För att tjänstehavare skall bliva antagen till ordinarie stations-
för att kunna karl erfordras, att han

^or^dhiarie^' [genomgått utbildning till stationskarlsaspirant;
stationskar]. vid av utbildningsledare i aspirantkurs företagen examinering visat sig

besitta godkända kunskaper om innehållet i de i bilaga 1 uppräknade
bestämmelserna rörande yttertjänsten vid trafikavdelningen. Därest
examinering i viss tjänstegren skett tidigare än två år före ordinarie-
blivandet, skall ny examinering ske. Vidare erfordras att han

förrättat resgodsmagasinstjänst, växlings tjänst, ställverkstjänst ̂),
godsmagasins- och kajtjänst samt spärrvaktstjänst under sammanlagt
minst två år;

Anm. För tjänstehavare, lämplig för expeditionstjänst, må halva denna tid full
göras i dylik tjänst.

2. Tjänstehavare i stationskarlsgraden, som icke fyllt 35 år och som
icke deltagit i för stationskarlsaspirant föreskriven utbildning eller på
annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper, skall erhålla en mot aspirant-
ucdervisningen svarande utbildning, som bör avpassas med hänsyn till
de kunskaper, han redan förvärvat.

Där sådan tjänstgöring kan ifrågakomma.
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allmänna bestämmelser i tidtabellsboken, vagnvikts- och bromstabeller,
läsning av tjänstetidtabeller, grafisk tidtabell och för allmänheten
avsedda tidtabellspnblikationer;

särtryck nr 33 (instruktion för växlingstjänsten), varvid särskilt §§ 17—-
22 genomgås;

viktigare loktyper;
viktigare litterabeteckningar för person- och godsvagnar (enligt separat

tryck ur särtryck nr 77 och publikationen »SJ godsvagnar»);
vissa märken å statens järnvägars godsvagnar (se publikationen »SJ

godsvagnar» samt särtryck nr 254, avd. Bt);
särtryck nr 123 (tjänstgöringsföreskrifter för vagnpersonal).

Transporttjänst, 26 timmar.
Särtryck nr 240 (persontransportföreskrifter), art. 1—126, 318—447, vik

tigare bestämmelser om förekommande biljettslag, olika biljetters
giltighet m. m. samt om inskrivet resgods;

särtryck nr 141 a (godstransportföreskrifter del I), viktigare bestämmel
ser om inlämning, transport och utlämning av gods (finnes i samman
drag i »fortaxa», särtryck nr 141 h);

godstransportföresla-ifternas del II—V och anvisningarna för desamma
ävensom transportplaner för resgods. (Tågs transportuppgifter vid
viss station skola kunna utläsas);

effektförvaring och godsregleringsföreskrifter i den utsträckning ytter-
personalen behöver äga kännedom om dessa bestämmelser.
Anm. I samband med undervisningen i detta ämne är det angeläget, att den

nyanställde jämväl erhåller undervisning om behandlingen av gods i magasin och
om sättet för stuvning av styckegodsvagnar.

Järnvägsgeografi, 25 timmar.
Statens järnvägars stationer inläras i geografisk följd, varvid SJ under

visningskarta, form. nr 301 D, följes för att inpränta stationernas
lägen. Beträffande främmande distrikt är tillräckligt att kunna för
viss station angiva, mellan vilka grenstationer densamma är belägen.
Grenstationerna inläras med hjälp av kartan så, att de kunna utpekas
på blindkarta (form. nr 301 B).

DriftteknisTca iestämmelser, 7 timmar.
Särtryck nr 254, avdelningarna trycJchifthroms, tåguppvärmning, tåg

belysning.
Efter praktisk demonstration anmodas deltagarna i utbildningen att

studera särtrycket i tillämpliga delar, varefter ånyo följer praktisk
demonstration och examinering.

Högspänningsledningar, 3 timmar (endast å elektrifierad bandel).
Studium av särtrycken nr 242 och 242 a (vid malmbanan 116 och 116 a),

varefter följer instruktion av instruktör, som utses av elektroingen
jören.
4. Omedelbart efter och i varje fall inom en månad efter genomgången praktisk

teoretisk undervisning skall aspirant påbörja praktisk tjänstgöring, tjänstgöring
vilken bör pågå i följd. Den skall fullgöras å lämpliga stationer i
minst följande utsträckning:

godsmagasins- och kaj tjänst 5 dagar,
resgodsmagasinstjänst 5 » ,
teknisk vagntjänst 2 » ,
signal- och ställverkstjänst 5 » ,
växlingstjänst 13 »

Ändringstryck nr 1 (lO blad)
Maj 1946.
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Vissa härtill lämpliga och inom resp. tjänstegrenar rutinerade tjänste
män skola utses att under denna praktiska utbildning vara handledare.
I växlingstjänst bör en och samma handledare samtidigt handhava ut
bildningen för endast en eller undantagsvis två aspiranter. En aspirants
utbildning inom viss tjänstegren bör om möjligt fullgöras under en och
samma handledare. Denne skall lämna aspiranten anvisningar om arbe
tets praktiska utförande, påvisa de arbetsmetoder, som äro ägnade att
skydda personalens säkerhet till liv och lem och att förekomma skade
görelse på gods och materiel, samt tillse, att utbildningen inom tjänste
grenen blir så allsidig som möjligt. Kesp. arbetsledare skola under
rättas, innan övningstjänst skall fullgöras. Arbetsledaren skall tillse,
att handledaren lämnar aspiranten erforderliga anvisningar, och skall
till stationsföreståndaren anmäla resultatet av övningstjänstgöringen.
Vid övning i växlings- och ställverkstjänst får aspiranten ej aktivt in
gripa i arbetet utan övervakning av handledaren eller annan tjänsteman,
åt vilken handledaren uppdragit att instruera aspiranten.

Betyg. 5. För tjänstehavare, som genomgått teoretisk och praktisk utbild
ning och därvid godkänts i samtliga tjänstegrenar, utfärdas intyg enligt
form. nr 70 Zi, vilket undertecknas av utbildningsledaren och beträffande
den praktiska tjänstgöringen av stationsföreståndaren på den station,
där den huvudsakliga delen av denna ägt rum. Person, som icke er
hållit godkänt betyg från utbildning till stationskarlsaspirant, skall
skiljas från sin anställning i statens järnvägars tjänst. Omprövning
medgives ej.

Personal i 6. För personal, som antages för att utbildas till teknisk vagntjänst,
teknisk gälla därjämte de bestämmelser för personal av motsvarande slag vid

vagntjanst. maskinavdelningen, som innehållas i art. 66—68.

Inhämtande 7. Innan aspirant anställes fsom extra ordinarie stationskarl, skall
av kunskaper han vid examinering inför den i mom. 3 omnämnde utbildningsledaren
och examme- ]iava godkänts i de i bilaga 1 uppräknade bestämmelser, som röra dels

antagning^tiii g^^iensamt Samtliga grenar av yttertjänsten vid trafikavdelningen, dels
eo stationskarl. resgodsmagasinstjänst, växlingstjänst, godsmagasins-och kaj tjänst även

som, där sådan tjänst kan ifrågakomma, i bestämmelserna rörande
ställverkstjänst och spärrvaktstjänst.

Inhämtandet av ifrågavarande kunskaper skall påbörjas omedelbart
efter aspirantkursens slut. Aspiranten skall till stationsföreståndaren
anmäla, så snart han inhämtat för viss tjänstegren föreskrivna kun
skaper, varefter nyssnämnda examinering skall företagas.

8. Då tjänstehavare examinerats och blivit godkänd i bestämmel
serna rörande viss tjänstegren, skall han erhålla intyg härom enligt
form. nr 70 T, vilket kompletteras för varje ny examinering, i vilken
tjänstehavaren blivit godkänd. Sedan han godkänts i samtliga tjänste
grenar, skall intyget genom stationsföreståndarens försorg insändas till
trafikinspektören för att bifogas de handlingar, som skola översändas
till distriktschefen, då tjänstehavaren föreslås erhålla extra ordinarie
anställning.

Stationskarl.

Fordringar 77: 1. För att tjänstehavare skall bliva antagen till ordinarie stations-
för att kunna erfordras, att han
antagas till o , . . .
ordinarie genomgått utbildning till stationskarlsaspirant;

stationskarl. yid av utbildningsledare i aspirantkurs företagen examinering visat sig
besitta godkända kunskaper om innehållet i de i bilaga 1 uppräknade
bestämmelserna rörande yttertjänsten vid trafikavdelningen. Därest
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examinering i viss tjänstegren skett tidigare än två år före ordinarie-
blivandet, skall ny examinering ske. Vidare erfordras att han

förrättat resgodsmagasinstjänst, växlings tjänst, ställverkstjänst ̂),
godsmagasins- och kajtjänst samt spärrvaktstjänst under sammanlagt
minst två år.

Anm. För tjänsteliavare, lämplig för expeditioustjänst, må halva denna tid full
göras i dylik tjänst.

2. Tjänstehavare i station skarisgraden, som icke fyllt 35 år och som
icke deltagit i för stationskarlsaspirant föreskriven utbildning eller på
annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper, skall erhålla en mot aspirant-
undervisningen svarande utbildning, som bör avpassas med hänsyn till
de kunskaper, han redan förvärvat.

Där sådan tjänstgöring kan ifrågakomma.

Ändringstryck nr 1 (lO blad)
Maj 1946.
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Konduktörsvikarie.

78: 1. Till regelbundet återkommande konduktörsvikariat bör endast
ifrågakomma tjänstehavare, som genomgått utbildningkurs för kon
duktör. Vid andra dylika vikariat skall till vikarie endast utses tjänste
havare, som antingen genomgått kurs för utbildning av konduktörer
eller anses äga förutsättningar att ifrågakomma till och vid event. för
prövning enligt mom. 2 godkänts för deltagande i sådan kurs.

Innan tjänstehavare får användas som vikarie för konduktör, skall
han av tågmästare eller konduktör under övningsturer hava erhållit
handledning i tjänst som godsvårdare, biljettgranskare och tågbefäl
havare under sammanlagt fjorton dagar. Han skall därvid även göras
förtrogen med de särskilda förhållanden — t. ex. lutningsförhållanden
och växel- och signalsäkerhetsanläggningar —, som äro av betydelse
för tjänstens fullgörande på platser, där till- eller avkoppling av vagnar
kan ifrågakomma genom könduktörspersonalens försorg. Tjänstehavare,
som icke är kursutbildad, skall före användning som vikarie under sex
dagar erhålla nödig orientering i viktigare föreskrifter rörande kon
duktörs tjänsten enligt bilaga 1 till särtryck nr 49 (konduktörsinstruktion)
och därefter examineras och godkännas för vikariatstjänstgöring. Exa-
minering skall verkställas av undervisningsledare i aspirantkurs. Kon
duktörsvikare bör, där så kan ske, före examineringen beredas till
fälle följa arbetet på större biljettexpedition under ett par dagar.

Yad ovan stadgas angående fordringar på konduktörsvikarie skall
även äga tillämpning, då fråga är om vikarie för trafikbiträde som tåg
befälhavare å trafiksvaga linjer.

Anm. Den i andra stycket föreskrivna handledningen bör, där så kan ske, under
7 dagar lämnas av konduktör och under 7 dagar av tågmästare. Det bör därvid
tillses, att handledningen såvitt möjligt lämnas av en,och samma konduktör resp.
tågmästare.

2. Vid uttagning av konduktörsreserv skall, då distriktschefen så
anser lämpligt, till utrönande av vilka tjänstemän, som äga^ de bästa
förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen, föiprövning enligt
i art. 85, mom. 7 lämnade direktiv anordnas med lämpligt antal tjänste-
män.

Angående instruktion och examinering i drifttekniska bestämmelser
av personal, som skall tjänstgöra som tågbefälhavare eller bromspro-
vare, se särtryck nr 254.

Kontorist- och stationsförmansvikarie.

79: 1. Till regelbundet återkommande vikariat för kontorister och
stationsförmän bör endast ifrågakomma tjänstehavare, som genomgått
kurs för utbildning av kontorister respektive stationsförmän. Vid
andra dylika vikariat skall till vikarie i regel utses tjänstehavare, som
antingen genomgått kurs för utbildning av kontorister respektive stations
förmän eller anses äga förutsättningar att ifrågakomma till eller vid
eventuell förprövning enligt mom. 2 godkänts för deltagande i sådan
kurs.

2. Vid uttagning av kontorist- och stationsförmansreserv skall, då
distriktschefen så anser lämpligt, till utrönande av vilka tjänstemän,
som äga de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen
i  framtida kurser för utbildning av kontorister och stationsförmän,
förprövning enligt i art. 85, mom. 7 lämnade direktiv anordnas med
lämpligt antal tjänstemän.
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Tågklarerare.

Villkor för att 80: 1. Tjänstehavare, som anses lämpliga för utbildning till tågkla-

^  och vilka icke genomgått kontorist- eller trafikelevkiirs, skolaut il uingen. trafikinspektörens bestämmande undergå särskild utbildning.
De skola före utbildningens början hava förvärvat någon erfarenhet i
järnvägstjänstens olika grenar och genomgått ovan föreskriven utbild
ning till stationskarlsaspirant. Innan den teoretiska undervisningen
påbörjas, skall tjänstehavaren inför undervisningsledaren hava ådaga
lagt, att han besitter nöjaktiga kunskaper ifråga om biljett-, resgods-
och godsexpediering samt redovisningsbestämmelser.

Teoretisk 2. Teoretisk undervisning meddelas under cirka 50 timmar av tjän-
steman, som av trafikinspektören därtill förordnats, och fördelas på enl
tid av cirka två månader. Varje vecka lämnas teoretisk undervisning i
regel högst 10 timmar, fördelade på två dagar, varigenom eleverna be
redas erforderlig tid för självstudier. Övrig tid fullgöres stationstjänst,
vari även skola ingå provturer som tågklarerare under handledares
tillsyn.

Anm. Där trafildnspektören så anser lämpligt, kan undervisningen koncentreras |
till kortare tid än två månader.

Undervisning meddelas i följande tjänstegrenar:

SäJcerhetsordning^ 30 timmar.
Särtryck nr 2, säkerhetsordning, enligt i särtrycket intagen uppgift å

kunskapsfordringar för stationsföreståndar- och tågklarerartjänst;
särtryck nr 23, allmän ställverks- och blockinstruktion, genomgås be

träffande de anordningar m. m., som förekomma å stationer, där
tjänstgöring kan ifrågakomma. Ställverksanläggningen på platsen,
eventuellt även å annan driftplats, demonstreras.

Stations-, tåg- och vagntjänst, 20 timmar.
Särtryck nr 32, instruktion för stationsföreståndare;
särtryck nr 33, instruktion för växlingstjänsten;
särtryck nr 240, persontransportföreskrifter, i de delar, som innehålla

ordningsföreskrifter;
särtryck nr 141 b—e, transportplaner, godstransportföreskrifter, del
II—IV, anvisningar till dessa samt särtryck nr 209, resgodstrans
portplaner, varvid transporttid för gods till viss station skall kunna
beräknas;

särtryck nr 116, 242, allmän instruktion angående högspänningsled-
ningar;

särtryck nr 234, tågföringsföreskrifter;
särtryck nr 241, sjuktransportföreskrifter;
särtryck nr 166, hjälpberedskap;
särtryck nr 49, konduktörsinstruktion;
särtryck nr 254, drifttekniska bestämmelser beträffande den rullande

materielen, avd. Bt och Sv.

3. Undervisningen avslutas med skriftligt och muntligt prov.
4. Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas intyg enligt form.

nr 70 Zi, vilket undertecknas av utbildningsledaren.
Villkor för att 5. Tjänstehavare, som icke genomgått godkänd utbildning till tåg-
få på egen klarerare, får icke på egen hand förrätta tågklarerartjänst. Till sådan

hand förrätta tjänst får ej heller användas tjänstehavare, som icke fyllt 21 år, såvida
tågkiarerar- styrelsen för visst fall medgivit undantag.

jans. g gången tågklarerartjänst skall fullgöras, skall tjänstehavare,
som icke genomgått kontorist- eller trafikelevkurs, hava å den station.



Str 9. Personalens utbildning. 78 — 79

Konduktörsvikarie.

78: 1. Till regelbundet återkommande konduktörsvikariat bör endast
ifrågakomma tjänstehavare, som genomgått utbildningkurs för kon
duktör. Vid andra dylika vikariat skall till vikarie endast utses tjänste
havare, som antingen genomgått kurs för utbildning av konduktörer
eller anses äga förutsättningar att ifrågakomma till och vid event. för
prövning enligt mom. 2 godkänts för deltagande i sådan kurs.

Innan tjänstehavare får användas som vikarie för konduktör, skall
han av tågmästare eller konduktör under övningsturer hava erhållit
handledning i tjänst som godsvårdare, biljettgranskare och tågbefäl
havare under sammanlagt fjorton dagar. Han skall därvid även göras
förtrogen med de särskilda förhållanden — t. ex. lutningsförhållanden
och växel- och signalsäkerhetsanläggningar —, som äro av betydelse
för tjänstens fullgörande på platser, där till- eller avkoppling av vagnar
kan ifrågakomma genom konduktörspersonalens försorg. Tjänstehavare,
som icke är kursutbildad, skall före användning som vikarie under sex
dagar erhålla nödig orientering i viktigare föreskrifter rörande kon
duktörstjänsten enligt bilaga 1 till särtryck nr 49 (konduktörsinstruktion)
och därefter examineras och godkännas för vikariatstjänstgöring. Exa-
minering skall verkställas av undervisningsledare i aspirantkurs. Kon
duktörsvikarie bör, där så kan ske, före examineringen beredas till
fälle följa arbetet på större biljettexpedition under ett par dagar.

Vad ovan stadgas angående fordringar på konduktörsvikarie skall
även äga tillämpning, då fråga är om vikarie för trafikbiträde som tåg
befälhavare å trafiksvaga linjer.

Anm. Den i andra stycket föreskrivna handledningen bör, där så kan ske, under
7 dagar lämnas av konduktör ocb under 7 dagar av tågmästare. Det bör därvid
tillses, att handledningen såvitt möjligt lämnas av en och samma konduktör resp.
tågmästare.

2. Vid uttagning av konduktörsreserv skall, då distriktschefen så
anser lämpligt, till utrönande av vilka tjänstemän, som äga^ de bästa
förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen, föiprövning enligt
i art. 85, mom. 7 lämnade direktiv anordnas med lämpligt antal tjänste-
män.

Angående instruktion och examinering i drifttekniska bestämmelser
av personal, som skall tjänstgöra som tågbefälhavare eller bromspro-
vare, se särtryck nr 254.

Kontorist- och stationsförmansvikarie.

79: 1. Till regelbundet återkommande vikariat för kontorister och
stationsförmän bör endast ifrågakomma tjänstehavare,. som genomgått
kurs för utbildning av kontorister respektive stationsförmän. Vid
andra dylika vikariat skall till vikarie i regel utses tjänstehavare, som
antingen genomgått kurs för utbildning av kontorister respektive stations
förmän eller anses äga förutsättningar att ifrågakomma till eller vid
eventuell förprövning enligt mom. 2 godkänts för deltagande i sådan
kurs.

2. Vid uttagning av kontorist- och stationsförmansreserv skall, då
distriktschefen så anser lämpligt, till utrönande av vilka tjänstemän,
som äga de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen
i  framtida kurser för utbildning av kontorister och stationsförmän,
förprövning enligt i art. 85, mom. 7 lämnade direktiv anordnas med
lämpligt antal tjänstemän.

Ändringstryck nr 1 (lo blad)
Maj 1946.
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Tågklarerare.

ViiJkor för att 80: 1. Tjäiistehavare, som anses lämpliga för utbildning till tågkla-
få deltaga i reiaiB och vilka icke genomgått kontorist- eller trafikelevkurs, skola
utbildningen, trafikinspektörens bestämmande undergå särskild utbildning.

De skola före utbildningens början hava förvärvat någon erfarenhet i
järnvägstjänstens olika grenar och genomgått ovan föreskriven utbild
ning till stationskarlsaspirant. Innan den teoretiska undervisningen
påbörjas, skall tjänstehav aren inför undervisningsledaren hava ådaga
lagt, att han besitter nöjaktiga kunskaper ifråga om biljett-, resgods-
och godsexpediering samt redovisningsbestämmelser.

Teoretisk 2. Teoretisk undervisning meddelas under cirka 50 timmar av tjän-
undervisnings- stemau, som av trafikinspektören därtill förordnats, och fördelas på en

tid av cirka två månader. Varje vecka lämnas teoretisk undervisning i
regel högst 10 timmar, fördelade på två dagar, varigenom eleverna be
redas erforderlig tid för självstudier. Övrig tid fullgöres stationstjänst,
vari även skola ingå provturer som tågklarerare under handledares
tillsyn.

Anm. Där träfildnspektören så anser lämpligt, kan undervisningen koncentreras
till kortare tid än två månader.

Undervisning meddelas i följande tjänstegrenar:

Säkerhetsordning, 30 timmar.
Särtryck nr 2, säkerhetsordning, enligt i särtrycket intagen uppgift å

kunskapsfordringar för stationsföreståndar- och tågklarerartjänst;
särtryck nr 23, allmän ställverks- och blockinstruktion, genomgås be

träffande de anordningar m. m., som förekomma å stationer, där
tjänstgöring kan ifrågakomma. Ställverksanläggningen på platsen,
eventuellt även å annan driftplats, demonstreras.

Stations-j tåg- och vagntjänst, 20 timmar.
Särtryck nr 32, instruktion för stationsföreståndare;
särtryck nr 33, instruktion för växlingstjänsten;
särtryck nr 240, persontransportföreskrifter, i de delar, som innehålla

ordningsföreskrifter;
särtryck nr 141 b—e, transportplaner, godstransportföreskrifter, del
II—IV, anvisningar till dessa samt särtryck nr 209, resgodstrans
portplaner, varvid transporttid för gods till viss station skall kunna
beräknas;

särtryck nr 116, 242, allmän instruktion angående högspänningsled-
ningar;

särtryck nr 234, tågföringsföreskrifter;
särtryck nr 241, sjuktransportföreskrifter;
särtryck nr 166, hjälpberedskap;
särtryck nr 49, konduktörsinstruktion;
särtryck nr 254, drifttekniska bestämmelser beträffande den rullande

materielen, avd. Bt och Sv.
3. Undervisningen avslutas med skriftligt och muntligt prov.

Intyg. Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas intyg enligt form.
nr 70 Zi, vilket undertecknas av utbildningsledaren.

Villkor för att Tjänsteha^are, som icke genomgått godkänd utbildning till tåg-
få på egen klarerare och som icke är väl förtrogen med de lokala förhållandena

hand förrätta och anordningarna på den station, där han skall tjänstgöra, får icke
tågkiarerar- egen hand förrätta tågklarerartjänst. Till sådan tjänst får ej heller

*  användas den, som icke fyllt 21 år, såvida icke styrelsen för visst fall
medgivit undantag.
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där lian skall tjänstgöra, med godkänt resultat fullgjort övningstupr
under handledares tillsyn under i regel minst 7 dagar, varav en sön-
och helgdag. Då tågklarerartjänst sedermera skall fullgöras å annan
station, skall tjänstehavare, som icke förut är väl insatt i de lokala
anordningarna, å varje dylik station hava fullgjort övningstur under
minst en dag. Ä större station skall det antal övningsturer fullgöras,
som enligt stationsföreståndarens beprövande anses erforderligt. För
tjänstehavare, som genomgått kontorist- eller trafikelevkurs, bestämmer
trafikinspektören i varje särskilt fall, i vilken utsträckning övningsturer
skola fullgöras.

7. Om tågklarerartjänsten är kombinerad med föreståndarskap för
trafikplats eller expeditionsställe, skall tjänstehavaren före denna tjänst
görings början hava på lämplig station erhållit praktisk handledning i
de göromål, som där förekomma — i förekommande fall även post-
göromål — under minst två veckor.

Anm. Kvinnlig personal må efter distriktscbefens prövning i varje särskilt fall
komma till användning för göromål, som avse säkerhetstjänst, t. ex. avsändande och
mottagande av telefonmeddelanden och order angående säkerhetstjänsten, utskriv
ning av order å S-formulär, utväxling av tåganmälan, införande av eller kollatione
ring av anteckningar i telefonbok vid underrättelsestation eller lämnande av upp
lysningar ur boken ifråga, regelbundna påringningar enligt tabellen till § 82 i säker
hetsordningen, påringningar enligt b) eller c) i tabellen till § 82, att som platsvakt
giva avgångs- eller stoppsignal till tåg, manövrering av ställverks- eller blockapparat.
På bandelar med ringa tåsrrörelse må kvinnlig personal enligt distriktschefens be
prövande även användas i tågklarerartjänst.

För personal, som skall fullgöra här ifrågavarande åligganden, gälla beträffande
läkarundersökning och examinering, användande av rött band m. m. samma bestäm
melser som ifråga om manlig personal. Utbildningen i säkerhetstjänst begränsas
till vad som kan anses erforderligt med hänsyn till den tjänstgöring, som kan ifråga-
komma. Vid eventuell förflyttning skall ny instruktion ske. Beträffande psykologiska
prov med dylik personal, se art. 11.

Rälsbuss- och lokomotorförare.

Bälshussförare,

81: 1. Då behov föreligger att utbilda rälsbussförare, skola tjänste- Villkor för att
havare vid distriktets alla avdelningar beredas tillfälle att insända an- fä deltaga i
sökan att få deltaga i denna utbildning.

För att dylik ansökan skall upptagas till prövning erfordras:
att sökanden vid psykologiskt prov erhållit godkänt resultat enligt

alternativen II eller III (se art. 11:7),
att sökanden genom tidigare förvärvad praktik besitter motorkänne

dom och vana vid förandet av bil eller större motorfordon,
att sökanden anses äga förutsättningar att kunna tillgodogöra sig

utbildningen och
att sökanden efter genomgången utbildning mottager placering a

vilken station som helst å distriktet.

Anm. I fråga om levnadsålder för deltagare i kursen gälla styrelsens särskilda
direktiv.

2. De inkomna ansökningshandlingarna samlas hos trafikinspektören,
som efter samråd med övriga sektionsföreståndare och efter förords
fullmäktiges hörande vidaresänder desamma till distriktschefen jämte
förteckning å de sökande med angivande av den ordning, i vilken de
anses böra ifrågakomma. Vid förslagets avgivande skall avseende sär-

1 skilt fästas vid sökandens allmänna lämplighet för rälsbussförartjänst,
hans motorkunnighet och eventuella förmåga att kunna avhjälpa i driften
uppkommande mindre motorfel.

utbildningen.

Yttrande av

sektions

befälet.



81 Personalens utbildning. Str 9.

Läkar
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körning.

Utbildning vid
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Förprövning. 3. Med ledning av inkomna förslag uttager distriktschefen lämpligt
antal tjänstemän, som få undergå förprövning. Denna verkställes av enl
tjänsteman från maskinavdelningen (motorteknisk) och en från trafik-1
avdelningen, vapid svaren å erhållna muntliga och skriftliga frågor

Fragorna avse att utröna dels tjänstehavarnas kunskaper
inom järnvägstjänsten och motorbranschen, dels deras förutsättningar
att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

4. Av de vid förprövningen godkända beordras behövligt antal tillf
undersökning hos distriktets ögonspecialist och i förekommande fall hos
undersökningsläkaren.

5. Tjänstehavare, som härvid godkänts, beordras till huvudverk
staden i Örebro för att genomgå motorteknisk kurs under två veckor,
varvid han under halva tiden skall deltaga i praktiskt underhållsarbete
av rälsbussar och under halva tiden meddelas teoretisk undervisning
under ledning av ingenjör på motoravdelningen. I varje djdik kurs skola
högst 6 tjänstehavare samtidigt deltaga. Kursen står under ledning av
föreståndaren för verkstadens motoravdelning, som vid kursens slut till
vederbörande distriktschef avgiver utlåtande över kursdeltagarna, varvid
betygsgraderna äro godkänd eller icke godkänd.

6. De tjänstehavare, som godkänts i den motortekniska kursen,
skola beredas tillfälle till Öyningskörning under i regel två veckor, dock
minst en vecka. Denna övningskörning avslutas med prov inför ingenjör
vid maskinavdelningen, vilken därefter skall underrätta trafikinspek
tören om, huruvida vederbörande blivit godkänd eller icke.

^Fe blivande rälsbussförarna skola vidare — så framt icke styrelsen
för visst fall efter förslag av distriktschef medgivit undantag — under
minst en manad deltaga i arbetet vid driftverkstad för underhåll av
rälsbussar, varvid deras utbildning främst skall inriktas på felsökning
samt pa avhjälpandet av sådana mindre bristfälligheter, som ofta före
komma under driften. Maskinsektionsföreståndaren skall tillse, atf
denna utbildning blir så lärorik som möjligt och meddela till trafik
inspektören, när utbildningen i driftverkstad avslutats, samt resultatet
av densamma.

8. De vid utbildningen enligt punkt. 5—7 här ovan godkända skola
genomgå trafikutbildning på omkring en månad under ledning av särskilt
utsedd tjänsteman (eventuellt en å varje trafiksektion). Deltagarna i
utbildningen befrias enligt handledarens anvisningar i erforderlig ut
sträckning från sin vanliga tjänstgöring.
I utbildningen, som även omfattar hemarbete, ingå följande ämnen:
säkerhetsordning,
tidtabellsbok och grafisk tidtabell,
Sveriges Kommunikationer,
förhållande till allmänheten,
persontransportföreskrifter,
tågföringsföreskrifter,
konduktörsinstruktion,
instruktion för rälsbuss- och lokomotorförare, |
anslutnings tabell.
Tjänstehavare, som icke tidigare fullgjort resgodsmagasins- och kon

duktör stjän st, skall dessutom omedelbart efter nyssnämnda trafikutbild
nings slut erhålla praktisk utbildning i resgodsmagasins- samt konduktörs-
och tågbefälhavartjänst under sammanlagt en månads tid enligt plan,
som fastställes av vederbörande trafikinspektör.

Trafikutbildningen avslutas med ett två dagars skriftligt och munt
ligt prov i säkerhetsordningen och persontransportföreskrifter samt
muntligt prov i tågföringsföreskrifter.

Trafik-

utbildninsr
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6. Tjänstehavare, som icke genomgått kontorist- eller trafikelevkurs,
skall, innan han första gången tillåtes fullgöra tågklarerartjänst, hava
på den station, där han skall tjänstgöra, med godkänt resultat fullgjort
övnings turer (såväl dag- som natturer) under handledares tillsyn under
i regel minst 14 dagar, varav två sön- och helgdagar.

Tjänstehavare, som genomgått kontorist- eller trafikelevkurs, men
som dessförinnan icke haft tågklarerartjänst, skall, innan sådan tjänst
får förrättas, fullgöra övningsturer på sätt nyss sagts i den utsträck
ning som i varje fall är behövlig.
Då tågklarerartjänst sedermera skall fullgöras på annan station, skall

tjänstehavare, som icke förut är väl förtrogen med de lokala förhållan
dena och anordningarna på platsen — oavsett om han genomgått kon
torist- eller trafikelevkurs eller icke — på varje dylik station hava
fullgjort erforderligt antal övningsturer.

Det antal övningsturer, som i varje särskilt fall skall fullgöras enligt
föreskrifterna i nästföregående tre stycken, bestämmes beträffande större
stationer av stationsföreståndaren och beträffande mindre stationer av
trafikinspektören, den senare dock obetaget att bestämma antalet även
beträffande större stationer.

7. Tågklarerarutbildad tjänstehavare, som under längre tid ej för
rättat tågklarerartjänst, t. ex. på grund av längre bortovaro ur tjänst
(bl. a. vid militärtjänstgöring) eller på grund av tjänstgöring inom
arbetsområde, där tågklarerartjänst icke förekommit, skall innan han
ånyo får förrätta sådan tjänst, oavsett om han deltagit i senaste årliga
examinering i säkerhetsföreskrifter eller icke, med godkänt resultat
hava undergått särskild examinering i säkerhetstjänsten berörande före
skrifter. Vid denna särskilda examinering skola även de säkerhets
föreskrifter, som tillkommit eller förändrats, sedan tjänstehavaren i fråga
senast förrättade tågklarerartjänst, genomgås och förklaras. Dylik tjänste
havare skall dessutom innan han på nytt får förrätta tågklarerartjänst
hava fullgjort det antal övningsturer, som med hänsyn till bortovarons
längd och andra omständigheter kan anses erforderligt.

Vad i föregående stycke sagts skall tillämpas även i andra fall då
anledning därtill finnes, t. ex. innan tjänstehavare vid trafiksvag handel,
där säkerhetsordningen § 100 tillämpas, eller annan handel med mindre
livlig trafik, skall förrätta tågklarerartjänst vid handel med mera om
fattande trafik.

8. Innan tjänstehavare, som avses i mom. 6 och 7 får på egen hand
förrätta tågklarerartjänst, skall han ha förklarat, att han efter övnings
tjänstgöringen anser sig vara fullt förtrogen med tågklarerartjänsten å
stationen.

9. Om tågklarerartjänsten är kombinerad med föreståndarskap för
trafikplats eller expeditionsställe, skall tjänstehavaren före denna tjänst
görings början hava på lämplig station erhållit praktisk handledning i
de göromål, som där förekomma — i förekommande fall även post-
göromål — under minst två veckor.

Rälsbuss- och lokomotorförare.

Rälshussförare.

81: 1. Då behov föreligger att utbilda rälshussförare, skola tjänste- Villkor för att
havare vid distriktets alla avdelningar beredas tillfälle att insända an- deltaga i
sökan att få deltaga i denna utbildning. utbildningen.

För att dylik ansökan skall upptagas till prövning erfordras:

Ändringstryck nr 1 (lO blad)
Maj 1946.
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att sökanden vid psykologiskt prov erhållit godkänt resultat enligt
alternativen II eller III (se art. 11:7),

att sökanden genom tidigare förvärvad praktik besitter motorkänne
dom och vana vid förandet av bil eller större motorfordon,

att sökanden anses äga förutsättningar att kunna tillgodogöra sig
utbildningen och

att sökanden efter genomgången utbildning mottager placering å
vilken station som helst å distriktet.

Anm. I fråga om levnadsålder för deltagare i kursen gälla styrelsens särskilda
direktiv.

2. De inkomna ansökningshandlingarna samlas hos trafikinspektören,
som efter samråd med övriga sektionsföreståndare och efter förords
fullmäktiges hörande vidaresänder desamma till distriktschefen jämte
förteckning å de sökande med angivande av den ordning, i vilken de
anses böra ifrågakomma. Vid förslagets avgivande skall avseende sär
skilt fästas vid sökandens allmänna lämplighet för rälsbussförartjänst,
hans motorkunnighet och eventuella förmåga att kunna avhjälpa i driften
uppkommande mindre motorfel.

3. Med ledning av inkomna förslag uttager distriktschefen lämpligt
antal tjänstemän, som få undergå förprövning. Denna verkställes av en
tjänsteman från maskinavdelningen (motorteknisk) och en från trafik
avdelningen, varvid svaren å erhållna muntliga och skriftliga frågor
betygsättas. Frågorna avse att utröna dels tjänstehavarnas kunskaper
inom järnvägstjänsten och motorbranschen, dels deras förutsättningar
att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

4. Av de vid förprövningen godkända beordras behövligt antal till
undersökning hos distriktets ögonspecialist och i förekommande fall hos
undersökningsläkaren.

5. Tjänstehavare, som härvid godkänts, beordras till huvudverk
staden i Örebro för att genomgå motorteknisk kurs under två veckor,
varvid han under halva tiden skall deltaga i praktiskt underhållsarbete
av rälsbussar och under halva tiden meddelas teoretisk undervisning
under ledning av ingenjör på motoravdelningen. I varje dylik kurs skola
högst 6 tjänstehavare samtidigt deltaga. Kursen står under ledning av
föreståndaren för verkstadens motoravdelning, som vid kursens slut till
vederbörande distriktschef avgiver utlåtande över kursdeltagarna, varvid
betygsgraderna äro godkänd eller icke godkänd.

6. De tjänstehavare, som godkänts i den motortekniska kursen,
skola beredas tillfälle till övningskörning under i regel två veckor, dock
minst en vecka. Denna övningskörning avslutas med prov inför ingenjör
vid maskinavdelningen, vilken därefter skall underrätta trafikinspek
tören om, huruvida vederbörande blivit godkänd eller icke.

7. De blivande rälsbussförarna skola vidare — så framt icke styrelsen
för visst fall efter förslag av distriktschef medgivit undantag — under
minst en månad deltaga i arbetet vid driftverkstad för underhåll av
rälsbussar, varvid deras utbildning främst skall inriktas på felsökning
samt på avhjälpandet av sådana mindre bristfälligheter, som ofta före
komma under driften. Maskinsektionsföreståndaren skall tillse, att
denna utbildning blir så lärorik som möjligt och meddela till trafik
inspektören, när utbildningen i driftverkstad avslutats, samt resultatet
av densamma.

8. De vid utbildningen enligt punkt. 5—7 här ovan godkända skola
genomgå trafikutbildning på omkring en månad under ledning av särskilt
utsedd tjänsteman (eventuellt en å varje trafiksektion). Deltagarna i
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utbildningen befrias enligt handledarens anvisningar i erforderlig ut
sträckning från sin vanliga tjänstgöring.
I utbildningen, som även omfattar hemarbete, ingå följande ämnen:
säkerhetsordning,
tidtabellsbok och grafisk tidtabell,
Sveriges Kommunikationer,
förhållande till allmänheten,
persontransportföreskrifter,
tågföringsföreskrifter,
konduktörsinstruktion,
instruktion för rälsbuss- och lokomotorförare,
anslutnings tabell.
Tjänstehavare, som icke tidigare fullgjort resgodsmagasins- och kon

duktörstjänst, skall dessutom omedelbart efter nyssnämnda trafikutbild
nings slut erhålla praktisk utbildning i resgodsmagasins- samt konduktörs-
och tågbefälhavartjänst under sammanlagt en månads tid enligt plan,
som fastställes av vederbörande trafikinspektör.

Trafikutbildningen avslutas med ett två dagars skriftligt och munt
ligt prov i säkerlietsordningen och persontransportföreskrifter samt
muntligt prov i tågföringsföreskrifter.

Ändringstryck nr 1 (lO blad)
Maj 1946.
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enahanda sätt som i föregående stycke sägs, dock först sedan bestäm-
melserna i punkt,^nppfyllts.

11. För att vinna befordran till befattning såsom rälsbussförare er
fordras dels att med godkänt resultat hava genomgått i denna artikel
angiven utbildning, dels att hava tillhört rälsbussförarrekryteringsper-
sonalen i minst 3 år, räknat från den dag vederbörande enligt punkt 5
avslutat och godkänts i övningskörningen, samt att under denna tid
hava sammanlagt minst 6 månader fullgjort tjänst som rälsbussförare
och därvid visat sig äga fullt tillfredsställande motorkännedom och
körteknik.

Lolco m o torförare.

82:1. Yid uttagning till och utbildning av lokomotorförare skola samma
föreskrifter tillämpas, som enligt ovanstående gälla för rälsbussförare,
om lokomotorförarna skola tjänstgöra å lokomotor, som användes även
i tågtjänst.

Skola lokomotorförarna tjänstgöra å lokomotor, som användes endast
i stationstjänst, gälla föreskrifterna med följande undantag:

Uttagning till lokomotorförare göres av vederbörande trafikinspektör
i samråd med maskiningenjören.

Utbildning vid driftverkstad är ej erforderlig.
Den trafiktekniska utbildningen inskränkes till tentamen inför under

visningsledare i aspirantJcurs i följande ämnen:
I  säkerhetsordning; vid smalspåriga bandelar säkerhetsreglementet,

tidtabellsbok och grafisk tidtabell,
instruktion för rälsbuss- och lokomotorförare,
instruktion för växlingspersonal.
Övningskörning utföres i den utsträckning maskinsektionsförestån

daren anser behövlig.
Vederbörande skall hava genomgått utbildning till stationskarls-

aspirant.
För tjänstehavare, som genomgått utbildning till lokomotorförare

och därvid blivit godkänd, utfärdar trafikinspektören intyg enligt form.
nr 70 Z 2, då det gäller förare av lokomotor i tågtjänst, eljest enligt
form. nr 70 Z i.

83—84. (Eeservnr.)
Kontorist, konduktör och stationsförman samt trafikbiträde i viss tågtjänst.
85: 1. För att bliva befordrad till trafikbiträde med tjänstgöring som
tågbefälhavare å trafiksvag linje, till befattning vid trafikavdelningen
inom lönegraderna Ca 12 och 14 eller till stationsmästare fordras, för
utom ådagalagd lämplighet och skicklighet, att hava, på sätt här nedan
säges, genomgått för utbildning till dylik befattning föreskriven under
visningskurs och därvid hava blivit godkänd.

Tjänsteman, vilken icke med godkänt betyg i ämnet postgöromål
genomgått kontoristkurs, bör, innan han antages såsom föreståndare för
förenad järnvägs- och postanstalt, hava erhållit utbildning i och under
minst två veckor självständigt handhaft postgöromål på järnvägsanstalt.

Anm. Bestämmelser rörande teoretisk utbildning av med EJ övertagen personal
finnas i bilaga 3.

2. I den mån behov av rekrytering förefinnes till kontorist-, kon-
duktörs-, stationsförmans- och i mom. 1 nämnda trafikbiträdesbefatt-
ningar anordnas distriktsvis enligt distrikschefens bestämmande och
i den mån tillgängliga anslag medgiva undervisningskurser för utbild
ning av kontorister, konduktörer (inkl. trafikbiträden i tågtjänst) och
stationsförmän. Kurserna böra dock anordnas icke blott för tjänstemän,
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Ändringstryck nr 2 (35 blad)
Maj 1948.
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som omedelbart stå i tur till befordran utan även för personal, som
regelbundet användes som vikarie för ifrågavarande befattningshavare.

3. Till distriktschefen ställd ansökan om deltagande i dylik kurs må
å tid, som denne bestämmer, i tjänsteväg ingivas av envar ordinarie
tjänstehavare vid distriktets trafikavdelning inom 6—11 lönegraderna.

Anm. Ifråga om levnadsåldern för kursdeltagare gäller att ingen bör hava över
skridit en ålder av 45 år. Undantag må dock kunna göras ifråga om sökande, som
anses besitta alldeles särskild lämplighet för befordran till här avsedd högre tjänst,
äger praktisk förfarenhet inom densammas ohka grenar, är vid fullgod fysisk spänstighet
och inger grundad anledning antaga, att han kan fullt tillgodogöra sig undervisningen
i kursen ifråga.

4. Tjänstehavare, som skall deltaga i kurs för utbildning av konduk
törer, bör hava fullgjort teknisk vagntjänst å större station under om
kring tre veckor och därvid hava blivit förtrogen med en vagnskötares
åligganden.

Tjänstehavare, som skall deltaga i kurs för utbildning av kontorister,
skall med godkänt resultat hava genomgått utbildning till tågklarerare.

^ 5. Ansökningarna samlas hos sektionsföreståndaren, som efter pröv
ning av de sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig under
visningen och med hänsyn till, dels huruvida sökande vid uppehållande
av vikariat visat sig fullt lämplig för högre tjänst än den innehavda,
dels lämplighet och skicklighet i övrigt samt efter förordsfullmäktiges
hörande upprättar förteckning över de sökande i den ordning, i vilken
de anses böra ifrågakomma till deltagande, och översänder denna jämte
ansökningarna till distriktschefen.

6. Enär kunskap i tyska och engelska språken är av värde för kon
torister och konduktörer, skall på den i punkt 5 omnämnda förteckningen
eventuell språkkunskap särskilt angivas. Å förteckning över sökande
till kontoristkurs skall dessutom för den, som besitter färdighet i
maskinskrivning, detta särskilt angivas. Dylik språkkunskap och kunnig
het i maskinskrivning bör på lämpligt sätt styrkas.

Vid uttagning till kontorist- och konduktörskurser skall särskild
hänsyn tagas till sålunda styrkta språkkunskaper och för kontorist
kursernas del även till kunnighet i maskinskrivning.

7. Innan deltagarna i kursen utses, skall distriktschefen för att ut
röna vilka av de sökande, som hava de största förutsättningarna att
kunna på ett fullt tillfredsställande sätt tillgodogöra sig undervisningen,
anordna förprövning med sökande, som anses kunna ifrågakomma till
deltagande och vilka icke tidigare med godkänt resultat genomgått
dylik förprövning (jfr art. 78: 2 och 79: 2).

Eörprövningen är skriftlig och skall anordnas samtidigt å lämpliga
stationer. De frågor, som skola besvaras, utarbetas genom distrikts
chefens försorg och översändas på betryggande sätt till de tjänstemän,
som av sektionsbefälet utsetts att övervaka prövningen.

8. Frågorna böra omfatta följande:
Järnvägsgeograji, Läget av ett 10-tal statens järnvägars stationer,

såväl å eget som å främmande distrikt; övergångs- och gren stationer
skola uppgivas vid resa mellan två angivna stationer belägna å statens
järnvägar ̂ yra exempel givas).

RättsTcrivning^ varvid en enklare text dikteras, för vars uppläsning
och nedskrivning beräknas åtgå 30 minuter.

Minnesprov. Prövningsförrättaren uppläser två gånger en kort order,
som de sökande, sedan ordern är uppläst, skola så ordagrant som
möjligt nedskriva. För nedskrivandet få åtgå högst 15 minuter. Två
dylika prov göras.

9. Vid granskningen av svaren å uppgifterna i järnvägsgeografi och
rättskrivning värdesättas dessa med sifferbetyg enligt för resp. kurs
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Intyg

"Vikariats-

tjänstgöring.

9. Innan rälsbiissförare tillätes att på egen hand framföra rälsbuss- Eievåkning.
tåg, skall han vid erforderligt antal övningsturer under erfaren räls-
bussförares ledning hava förvärvat god kännedom om sina åligganden
och om de bansträckor, å vilka han skall tjänstgöra. Han skall sålunda
vara väl förtrogen med de viktigaste lutnings- och kurvförhållandena,
om läget av driftplatser och fasta signalinrättningar, av vägkorsningar,
rörliga broar, bergskärningar och tunnlar ävensom iDangårdarnas olika

[tågyägar. Vederbörande stationsföreståndare skall till trafikinspektören
avgiva rapport, när dessa övningsturer blivit fullgjorda.

10. För tjänstehavare, som godkänts i den motortekniska kursen,
övningskörningen, driftverkstadsutbildningen och trafikutbildningen samt
fullgjort i föregående stycke omnämnda övningsturer, utfärdar trafik
inspektören intyg enligt form. nr 70 Z 2.

11. I syfte att vidmakthålla förvärvade kunskaper skola förekommande
vikariat i möjligaste mån lika fördelas mellan de tjänstehavare, som
äro placerade som rälsbussförarreserv.

Anm. Om möjligt bör reservrälsbussförare beredas körning åtminstone en vecka
per månad för upprätthållande av körskickligheten. Uppstår rälsbussförarvakans,
bör densamma ej tillsättas med ordinarie innehavare, förrän den reservförare, som
står i tur att erhålla befattningen, under minst 6 månader fullgjort tjänst som räls- . .
bussförare och därvid visat sig äga fullt tillfredsställande motorkännedom och kör-
teknik, vilket förhållande skall utrönas under provtur inför i mom. 6 omnämnd in
genjör vid maskinavdelningen. Är detta ej fallet, bör han överföras till annan
tjänstegren och annan reservrälsbussförare prövas i stället.

Lohomotorförare.
82:1. Vid uttagning till och utbildning av lokomotorförare skola samma utbildning ar
föreskrifter tillämpas, som enligt ovanstående gälla för rälsbussförare, lokomotor-
om lokomotorförarna skola tjänstgöra å lokomotor, som användes även förare,
i tågtjänst.

Skola lokomotorförarna tjänstgöra å lokomotor, som användes endast
i stationstjänst, gälla föreskrifterna med följande undantag:

Uttagning till lokomotorförare göres av vederbörande trafikinspektör
i samråd med maskiningenjören.

Utbildning vid driftverkstad är ej erforderlig.
Den trafiktekniska utbildningen inskränkes till tentamen inför under

visningsledare i i följande ämnen:
säkerhetsordning,
tidtabellsbok och grafisk tidtabell,

I  instruktion för rälsbuss- och lokomotorförare,
instruktion för växlingspersonal.

I  Övningskörning utföres i den utsträckning maskinsektionsförestån-
daren anser behövlig.

Vederbörande skall hava genomgått utbildning till stationskarls-
aspirant.

För tjänstehavare, som genomgått utbildning till lokomotorförare
och därvid blivit godkänd, utfärdar trafikinspektören intyg enligt form.
nr 70 Z 2, då det gäller förare av lokomotor i tågtjänst, eljest enligt
form. nr 70 Z 1.

83—84. (Reservnr.) ^

Kontorist, konduktör och stationsförman. Villkor för

85: 1. För att bliva befordrad till befattning vid trafikavdelningen bhva
inom 8 och 10 lönegraderna eller till stationsmästare fordras, förutom
ådagalagd lämplighet och skicklighet, att hava, på sätt här nedan säges, inom 8 ocb°io
genomgått för utbildning till dylik befattning föreskriven undervisnings- lönegraderna

I kurs och därvid hava blivit godkänd. eller till
stations

mästare.
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Undervisnings
kursernas

anordnande.

Ansökan.

Utbildning
i vagntjänst
och som

tågklarerare.

Yttrande av

sektions

befälet.

Språkkunskap
och kunnighet

i maskin

skrivning.

Förprövning.

Förpröv-
ningens

omfattning.

Tjänsteman, vilken icke med godkänt betyg i ämnet postgöromål
genomgått kontoristkurs, bör, innan han antages såsom föreståndare för
förenad järnvägs- och postanstalt, hava erhållit utbildning i och under
minst två veckor självständigt handhaft postgöromål på järnvägsanstalt.

Anm. Bestämmelser rörande teoretisk utbildning av med EJ övertagen personal
finnas i bilaga 3.

2. I den mån behov av rekrytering förefinnes till kontorist-, kon
duktörs- och stationsförmansbefattningar anordnas distriktsvis enligt
distrikschefens bestämmande och i den mån tillgängliga anslag med
giva undervisningskurser för utbildning av kontorister, konduktörer och
stationsförmän. Kurserna böra dock anordnas icke blott för tjänstemän,
som omedelbart stå i tur till befordran utan även för personal, som I
regelbundet användes som vikarie för ifrågavarande befattningshavare.)

3. Till distriktschefen ställd ansökan om deltagande i dylik kurs må
å tid, som denne bestämmer, i tjänsteväg ingivas av envar ordinarie
tjänstehavare vid distriktets trafikavdelning inom 2—7 lönegraderna.

Anm. Ifråga om levnadsåldern för kursdeltagare gälla styrelsens särskilda direktiv.

4. Tjänstehavare, som skall deltaga i kurs för utbildning av konduk
törer, bör hava fullgjort teknisk vagntjänst å större station under om
kring tre veckor och därvid hava blivit förtrogen med en vagnskötares
åligganden.

Tjänstehavare, som skall deltaga i kurs för utbildning av kontorister,
skall med godkänt resultat hava genomgått utbildning till tågklarerare.

5. Ansökningarna samlas hos sektionsföreståndaren, som efter pröv
ning av de sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig under
visningen och med hänsyn till, dels huruvida sökande vid uppehållande
av vikariat visat sig fullt lämplig för högre tjänst än den innehavda,
dels lämplighet och skicklighet i övrigt samt efter förordsfullmäktiges
hörande upprättar förteckning över de sökande i den ordning, i vilken
de anses böra ifrågakomma till deltagande, och översänder denna jämte
ansökningarna till distriktschefen. ^

6. Enär kunskap i tyska och engelska är av värde för kontorister
och konduktörer, skall å förteckningen eventuell språkkunskap särskilt
angivas. Dylik språkkunskap bör av den sökande på lämpligt sätt styrkas.
Å förteckning över sökande till deltagande i kontoristkurs skall kun

nighet i maskinskrivning särskilt angivas. Denna kunnighet, som bör
på lämpligt sätt styrkas, bör giva visst företräde för deltagande.

7. Innan deltagarna i kursen utses, skall distriktschefen för att ut
röna vilka av de sökande, som hava de största förutsättningarna att
kunna på ett fullt tillfredsställande sätt tillgodogöra sig undervisningen,
anordna förprövning med sökande, som anses kunna ifrågakomma till
deltagande och vilka icke tidigare med godkänt resultat genomgått
dylik förprövning. (Jfr art. 78, mom. 2, och 79, mom. 2.)

Eörprövningen är skriftlig och skall anordnas samtidigt å lämpliga
stationer. De frågor, som skola besvaras, utarbetas genom distrikts
chefens försorg och översändas på betryggande sätt till de tjänstemän,
som av sektionsbefälet utsetts att övervaka prövningen.

8. Frågorna böÄ omfatta följande:
Järnvägsgeografi. Läget av ett 10-tal statens järnvägars stationer,

såväl å eget som å främmande distrikt; övergångs- och gren stationer
skola uppgivas vid resa mellan två angivna stationer belägna å statens
järnvägar (fyra exempel givas).

BättsTcrivnifig^ varvid en enklare text dikteras, för vars uppläsning
och nedskrivning beräknas åtgå 30 minuter.
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Granskning
av svaren.

Minnesprov. Prövningsförrättaren uppläser två gånger en kort order,
som ̂ de sökande, sedan ordern är uppläst, skola så ordagrant som
möjligt nedskriva. För nedskrivandet få åtgå högst 15 minuter. Två
dylika prov göras.

9. Vid granskningen av svaren å uppgifterna i järnvägsgeografi och
rättskrivning värdesättas dessa med sifferbetyg enligt för resp. kurs
gällande bestämmelser. För minnesproven användas endast betygen
godkänd (3) eller icke godkänd (2—1), varvid för betyget godkänd böra
medgivas sammanlagt högst fyra fel å båda proven. Omkastning av
ord i texten utan att innehållet förvanskas räknas icke såsom fel.

Tjänsteman, som underkänts vid förprövning, må medgivas en om
prövning nästa gång förprövning för uttagning av kursdeltagare resp.
konduktörsreserv anordnas.

10. Distriktschefen bestämmer i god tid (om möjligt minst 3 må
nader) före kursens början, vilka av de sökande, som skola beordras
deltaga i kursen. Samtidigt med delgivningen av beslutet härom skola

■ kursdeltagarna anmodas bedriva självstudier enligt den plan, som finnes
intagen som bilaga 5 till detta särtryck.

11. Kurserna skola omfatta följande antal undervisningstimmar:I  kursen för utbildning av kontorister högst 285 timmar,
kursen för utbildning av konduktörer högst 215 timmar,
kursen för utbildning av stationsförmän högst 190 timmar.
12. Distriktschefen utser lämpliga tjänstemän till kursföreståndare

och lärare. Kursföreståndaren skall själv bestrida undervisning i ett
eller flera ämnen.

13. Eleverna skola inom sig utse en förtroendeman, som har att till Fortroende-
kursföreståndaren eller lärarna framföra eventuella önskemål angående
kursen.

uttagning
av deltagare

Antal

undervisnings
timmar.

Kurs

föreståndare

och lärare.

.

14. Undervisningen skall omfatta följande läroämnen:

Kursplan för uthildning av Tcontorister.

1. SäJcerhetsordning^ 30 timmar^ varvid även genomgås användning m.m.
av tidtabellspublikationer för tjänstebruk.

I  2. InstruMioner för stations- och tågtjänsten, 22 timmar.

Trafikstadgans kap. 1 samt i kap. 2 intagna ordningsföreskrifter,
bihang I och II;

instruktion för stationsföreståndare, konduktörsinstruktion, instruk
tion för växlingstjänsten, användning av plattformsmotorvagnar,
in- och urkoppling av kontaktledning;

persontransportföreskrifter, art. 127—198;
tågförings- och sovvagnsföreskrifter;
sjuktransportföreskrifter;
telefonkännedom, bestämmelser för behandling av taxerade telegram;
bestämmelser angående hjälpberedskap;
bostads- och brandordningarna;
följande särtryck i den mån de beröra den allmänna stations

tjänsten: militärt järnvägsreglemente, instruktionerna för ban-
mästare, signal- och telefonreparatörer, ban-, förreglings-, telefon-,
lednings-, bro-, väg- och platsvakter samt lednings-, lok- och
vagnpersonal, banbevakningsordning och föreskrifter rörande
dressiner, rälsbussar och lokomotorer;

rekvisition och bokföring av förrådseffekter.

Undervis

ningens
omfattning.

Kontorister.
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3. Persontrafik, 25 timmar.
Bestämmelserna i statens järnvägars egen trafik och i inländsk

samtrafik för befordring av personer (inkl. militär och fångar),
resgods samt hundar och dylika djur jämte därtill hörande redo
visningsföreskrifter ;

olika slag av biljetter, deras giltighet och behandling;
grunddragen av personsam trafiken med utlandet;
sovvagns- och resgodsplaners användning.

4. Godstrafik, reglementariska och fraktleräkningslestämmelser, 40 timmar.
Trafikstadgans kap. 3 (utom transportbestämmelser); I
bestämmelser rörande expediering och fraktberäkning m. m. av gods,

lik och levande djur i statens järnvägars egen trafik och i sam
trafik med svenska, norska, danska och finska järnvägar;

grunddragen av det internationella fördraget angående godsbeford-
ring å järnväg;

bestämmelser rörande expediering och fraktberäkning i gränsentrafik; |
grunddragen av godssamtrafiken med Tyskland, Italien, Belgien och
Nederländerna;

bestämmelser för fastställande av fraktsatser i svensk godssamtrafik, I
särtryck nr 100, särtryck nr 41 och kortsystemet för fraktberäk-1
ningen. I

5. Godstrafik, transporthestämmelser, 25 timmar.
Godstransportföreskrifterna, del I, samt behandling av tullgods;
godsregleringsf öreskrifterna;
olika transportplaners användning.

G. Vagnkännedom och vagnfördelning, 25 timmar.
Personvagnars indelning och inredning, godsvagnars litterering,

inredning och användning;
bestämmelserna för vagnfördelning i vad de beröra stationstjänsten;
bestämmelserna rörande ömsesidigt användande av vagnar i in

ländsk samtrafik samt grunddragen av motsvarande bestäm
melser för utländsk sam trafik;

föreskrifterna för adressering, hemsändning, inventering m. m. av
sjukvagnar;

bestämmelserna rörande rengöring och smittrening av person
vagnar (även sjukvagnar).

7. Författningskännedom, 15 timmar.
Huvuddragen av statens järnvägars organisation, allmänna perso

nalbestämmelser, allmän tjänsteordning och disciplinstadga, av
lönings-, pensions- och fribiljettbestämmelser.

8. Svenska språket, 20 timmar.
Övning i rapportskrivning och muntliga redogörelser samt uppsät

tande av tjänsteskrivelser m. m.
9. Järnvägsgeografi, 20 timmar.

De svenska järnvägarna;
statens järnvägars indelning i distrikt och trafiksektioner, eget di

strikts indelning i han- och maskin sektioner;
eget distrikts samtliga driftplatser samt å övriga distrikt samtliga

stationer;
kort översikt av dansk, norsk, finsk och tysk järnvägsgeografi i

den mån den har betydelse för trafiken med utlandet;
användningen av tidtabellspublikationer för allmänheten.
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10. Växel- och signalsäJcerhetsanläggningar och deras handhavande^ 20
timmar, varvid även lämnas en kortare redogörelse över olika
slag av växel- och spåranordningar samt instruktion för hög-
spänningsledningar.

11. Drifttelcnislca lestämmelser beträffande den rullande materielen, 15
timmar.

Särtryck nr 254, avd. Bt, Sv, Te, Tg, Ul, Ya, Ye och Yå, lokens
huvuddelar, hastighet och dragkraft, lämpligaste användning av
olika loktyper, olika typer av vagnar samt vagnmaterielens huvud
sakligaste konstruktionsdelar.

12. Kassatjänst, holcförings- och redovisningshestämmélser, 8 timmar.
Kedovisningsbestämmelser i person- och godstrafik, föreskrifter

angående^ bokföring, kassakontroll, rekvisition och redovisning
av avlöningsmedel samt behandling av räkningar, reversal och
avlöningslistor.

13. Postgöromål, 10 timmar.

14. PilU^afih, 5 timmar.
Biltrafikens organisation, tidtabellspublikationer, taxor och expedi

tionsbestämmelser, järnvägsstationernas befattning med biltrafiken,
trafik från »dörr till dörr».

15. Kundtjänst och trafikvärvning, 5 timmar.
Trafikvärvning;
förhållande till allmänheten;
statens järnvägars förhållande till andra trafikföretag (motorfordons

förordningen m. m.).

1.

Kursjglan för utbildning av konduktörer. Konduktörer.

Säkerhetsordning, 25 timmar, varvid även genomgås användning
m. m. av tidtabellspublikationer för tjänstebruk.

2. Instruktioner för stations- och tågtjänsten, 25 timmar.
Förhållande till allmänheten;
de delar av persontransportföreskrifter, som ej ingå i ämnet per

sontrafik;
konduktörsinstruktion, instruktioner för bromsare och för växlings

tjänsten;
bestämmelser angående hjälpberedskap;
tågförings- och sovvagnsföreskrifter;
följande instruktioner i den mån de beröra konduktörstjänsten:

instruktioner för stationsföreståndare och banvakter, tjänstgö
ringsföreskrifter för lok- och vagnpersonal och reglemente för
militärtransp orter.

3. Persontrafik, 25 timmar.
Huvuddragen av bestämmelserna i statens järnvägars egen trafik

och i inländsk samtrafik för befordring av personer (inkl. militär
och fångar), resgods samt hundar och dylika djur;

olika slag av biljetter, deras giltighet och behandling, biljettkon
troll;

sovvagns- och resgodsplaners användning.
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4. GodstrqfiJc, reglementarisJca bestämmelser, 10 timmar. Bestämmelserna
för statens järnvägars egen trafik i den mån de beröra konduk
törstjänsten.

5. Godstrafilc, transportbestämmelser, 20 timmar.
Godstransportföreskrifter, del I, samt järnvägarnas förhållande till

tullverket i avseende på befordring av tullgods;
godsregieringsf öreskrifter;
olika transportplaners användning.

6. Vagnhännedom och vagnfördelning, 15 timmar.
Personvagnars litterering, inredning, platsantal och användning, I

godsvagnars litterering, inredning och användning;
bestämmelser för vagnfördelning i vad de beröra konduktörstjänsten;
rengöring och smittrening av person- och godsvagnar.

7. Författningskännedom, 10 timmar. Huvuddragen av statens järn
vägars organisation, allmänna personalbestämmelser, allmän
tjänsteordning och disciplinstadga, fribiljett- och pensionsbe
stämmelser.

8. Svenska språket, 20 timmar. Övning i rapportskrivning och muntliga
redogörelser samt uppsättande av tjänsteskrivelser m. m.

9. Järnvägsgeografi, 20 timmar.
De svenska järnvägarna;
statens järnvägars indelning i distrikt och trafiksektioner, eget

distrikts indelning i ban- och maskinsektioner;
eget distrikts samtliga driftplatser samt å övriga distrikt samtliga

stationer;
kort översikt av dansk, norsk, finsk och tysk järnvägsgeografi med

hänsyn till trafik med utlandet;
viktigare person- och godsförbindelser;
användning av tidtabellspublikationer för allmänheten.

10. Växel- och signalsäkerhetsanläggningar och deras handhavande, 10
timmar, varvid även lämnas en kortare redogörelse över olika
slag av växlar och spåranordningar, linjetavlor, elektriska ström
brytare och instruktion för högspänningsledningar.

11. Drifttekniska bestämmelser beträffande den rullande materielen, 30
timmar. Särtryck nr 254, avd. Bt, Sv, Te, Tg, TJI, Va, Ve och
Vå, varvid även lämnas en kortare redogörelse över lokens
huvuddelar, hastighet och dragkraft, lämpligaste användning av
olika loktyper, olika typer av vagnar samt vagnmaterielens huvud
sakligaste konstruktionsdelar.

12. Biltrafik, 8 timmar.
Biltrafikens organisation, tidtabellspublikationer, taxor och expedi

tionsbestämmelser, järnvägsstationernas befattning med biltrafiken,
trafik från »dörr till dörr».

Statioiis-

Kursplan för utbildning av stationsförmän.
:. Säkerhetsordning, 25 timmar, varvid även genomgås användning

förmän. m. m. av tidtabellspublikationer för tjänstebruk.
2. Instruktioner för stations- och tågtjänsten, 25 timmar.

Förhållande till allmänheten;
trafikstadgans kap. I samt i kap. II intagna ordningsföreskrifter;
instruktion för växlingstjänsten;
bestämmelser angående hjälpberedskap;

v
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persontransportföreskrifter, art. 127—198, de delar av tågförings-
^ och sovvagnsföreskrifter, som beröra den yttre stationstjänsten;

sjnktransportf öreskrifter;
telefonföreskrifter, brandordningen;
de delar av instruktionerna för stationsföreståndare, för konduktörs

personal, för ledningspersonal, för vägvakter, för signalrepara
törer, för förreglingsvakter och för lok- och vagnpersonal, som
beröra den yttre stationstjänsten.

3. P' ersontrafik, 10 timmar.
Bestämmelser i statens järnvägars egen trafik och inländsk sam trafik

för biljetts giltighet, för handresgods, för befordring av resgods
och expressgods samt hundar och dylika djur;

grunddragen av resgodssam trafiken med Norge, Danmark och
Tyskland;

behandling av tullresgods;
bestämmelser för effektförvaring och behandling av tillvaratagna

effekter;
godsregleringsföreskrifter i vad desamma avse resgodstrafiken.

4. Godstrafik, reglementariska bestämmelser, 20 timmar.
Bestämmelser för statens järnvägars egen trafik och inländsk sam

trafik i den mån de beröra magasins- och kajtjänsten;
statens järnvägars förhållande till andra transportföretag.

5. Godstrafik, transportheMämmelser, 25 timmar.
Godstransportföreskrifter, del I;
godsregleringsföreskrifter;
olika transportplaners användning;
järnvägarnas förhållande till tullverket i avseende på mottagning,

befordring och utlämning av tullgods.

6. Vagnkännedom och vagnfördelning, 25 timmar.
Personvagnars indelning och inredning, godsvagnars benämning,

storlek, bärighet, inredning och användning;
bestämmelser för vagnfördelning, i vad dessa avse den yttre sta

tionstjänsten;
bestämmelser rörande ömsesidigt användande av vagnar i den mån

dessa bestämmelser beröra den yttre stationstjänsten;
föreskrifter för adressering, hemsändning, inventering m. m. av

sjukvagnar;
rengöring och smittrening av person- och godsvagnar.

7. Författningskämiedom, 10 timmar. Huvuddragen av statens järn
vägars organisation, allmänna personalbestämmelser, allmän
tjänsteordning och disciplinstadga, fribiljett- och pensionsbestäm
melser.

9. Järnvägsgeografi, 15 timmar.
De svenska järnvägarna;
statens järnvägars indelning i distrikt och trafiksektioner, eget

distrikts indelning i ban- och maskinsektioner;
eget distrikts samtliga driftplatser samt å övriga distrikt samtliga

stationer;
viktigare person- och godsförbindelser;
användning av tidtabellspublikationer för allmänheten.
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10. Växel- och signalsäJcerhetsanläggningar och deras handhavande, 20
timmar, varvid även lämnas en kortare redogörelse över olika
slag av växlar och spåranordningar, elektriska strömbrytare och
instruktion för högspänningsledningar.

11. DrifttehiisJca bestämmelser beträffande den rullande materielen, 15
timmar. Särtryck nr 254, avd. Bt, Sv, Te, Tg, TJI, Va, Ve och Vå,
varvid även lämnas en kortare redogörelse över lokens huvud
delar, hastighet och dragkraft, lämpligaste användning av olika
loktyper, olika typer av vagnar, de viktigaste vagn detalj erna.

Utöver uppgivna antal timmar böra demonstrationer för studium av
transportanordningar, tekniska hjälpmedel m. m. företagas i följande
ämnen:

godstrafik, transportbestämmelser med praktisk demonstration av
lämpligaste förfaringssättet vid godsinlämning, lastning, stuvning och
övrig godsbehandling. Kursdeltagarna skola härvid särskilt uppmärk-
samgöras på lämpliga åtgärder för att minska risken för godsskador
under transporten och vid växlingsarbete;

växel- och signalsäkerhetsanläggningar;
drifttekniska bestämmelser.

Betyg- ra. ra. 15. Vid kursens slut utfärdar kursföreståndaren betyg enligt form.
nr 70 V.

16. I ämnena kassatjänst, bokförings- och redovisningsbestämmelser
samt postgöromål gives endast betyget godkänd eller icke godkänd.
I ämnena biltrafik samt kundtjänst och trafikvärvning angives endast,

huruvida vederbörande deltagit i undervisningen.
17. För att bliva godluind i kursen fordras dels lägst betyget 3 i

ämnena 1 och 2 och i minst sex av ämnena 3—11, dels lägst betyget
2 i övriga ämnen, dels att icke hava erhållit lägre medeltal av betygen
i samtliga läroämnen än 3.

18. Kursdeltagare, som underkänts i högst fem ämnen, äger att
undergå omprövning enligt art. 40.

Personal i resebyrå- och upplysningsbyråtjänst.

86:1. För att bibringa personal i resebyrå- och upplysningsbyråtjänst
för dylik tjänst erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper anord
nas genom styrelsens försorg, då så anses erforderligt, undervisnings
kurs för sådan personal.

2. För kursen, som skall omfatta högst 165 timmar, gäller följande plan:
I. Författningshännedom. Antal timmar

1. Organisation och personalbestämmelser 5

II. Persontrafik: reglementarisTca bestämmelser, taxe-, redovisnings-
och transportbestämmelser.
2. Inländsk persontrafik 30
3. Persontrafik med utlandet 25
4. Personvagnkännedom 10

III. Besebyråväsen.
5. Allmän resebyrå tjänst 10
6. Tidtabellspublikationer och deras användning 15
7. Järnvägsgeografi 15
8. TuristgeogTafi 15
9. Hotellväsen, pass-, tull- och valutaföreskrifter 10
10. Eeklam- och upplysningsverksamhet 5
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11. Studiebesök på vissa styrelsens byråer och kontor, hos
turistorganisationer och å muséer etc., filroförevisningar
och föreläsningar*), allt enligt särskild plan 23.

3. Vid kursens slut utfärdar kurs föreståndaren betyg enligt formulär
nr 70 Vi.

4. I studieämnena 10 och 11 förekommer ingen betygssättning.
5. För att bliva godkänd i kursen fordras lägst betyget 3 i ämnena

2, 3, 4 och 5 och i ytterligare tre ämnen samt lägst iDetyget 2 i åter
stående ämnen.

6. Utöver vad som stadgas i art. 40 rörande omprövning gäller, att
kursdeltagare, som underkänts i högst tre ämnen, äger undergå om
prövning enligt bestämmelserna i samma artikel. «

87—88. (Keservnr.)

Särskilda bestämmelser beträffande utbildning av per
sonal inom 15 och högre lönegrader.

Ingenjör vid banavdelningen.
89: 1. I den mån behov föreligger att rekrytera ingenjör skåren vid
banavdelningen, sker sådan rekrytering genom styrelsens försorg. An
tagandet av dylik rekryteringspersonal skall föregås av vissa psyko
logiska prov:

2. För den nyantagna uppgöres genom vederbörande baningenjörs
försorg en detaljerad utbildningsplan, som underställes distriktschefen
för godkännande. Utbildningstjänstgöringen, vilken i första hand har
till syfte att lämna aspiranten en allsidig förtrogenhet med arbetsupp
gifterna vid banavdelningen, skall som regel omfatta:

tjänstgöring å baningenjörsexpedition under minst tre månader,
varvid vederbörande skall givas en allmän inblick i verksamheten vid
banavdelningen samt insättas i bokföring, kontofördelning, förrådsären
den m. m.;

tjänstgöring å banmästaravdelning under minst två månader, varvid
noggrann kännedom skall inhämtas om huru spårunderhållsarbetena
bedrivas, huru banbevakningen är ordnad och vilka säkerhetsföre
skrifter, som gälla för arbeten å linjen. Han skall därjämte deltaga
i uppgörandet av avlöningshandlingar och i handläggningen av förråds
ärenden m. m.;

deltagande i förekommande, mera speciella arbeten av olika slag,
såsom spårväxelläggning, broutbyten, grundförstärkningar, husbyggnads
arbeten, spårisoleringsarbeten till förhindrande av tjälskjutningar, kurv-
stakningar enligt evolventmetoden o. dyl. samt i signalreparatörs
arbeten å växel- och signalsäkerhetsanläggningar och, där elektrisk tåg
drift förekommer, ledningspersonalens underhållsarbeten.

Under utbildningstiden skall den nyantagne övas i ackordsprissätt
ning och prövas i arbetsledning. Han har att under nämnda tid skaffa
sig fullständig kännedom om gällande säkerhetsordning, instruktions
bestämmelser och viktigare organisationsföreskrifter.

Till styrelsen skall efter verkställd prövning och examinering av
givas dels en redogörelse över utbildningen, dels yttrande över den an
ställdes lämplighet för tjänst vid statens järnvägars banavdelning.

90—92. (Keservnr.)

I  ■^) Bland föreläsningarna bör ingå orienterande föredrag om SJ biltrafik om c:a 3, timmar.
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Ingenjör vid maskinavdelningen.

93: 1. I den mån behov föreligger att rekrytera ingenjörskåren vid
maskinavdelningen, sker sådan rekrytering genom styrelsens försorg.
Antagandet av dylik rekryteringspersonal skall föregås av vissa psyko
logiska prov.

Anställningen påbörjas med praktisk utbildning i järnvägstjänst,
vilken utbildning för den, som ej tidigare varit sysselsatt inom hithö
rande arbetsområden, omfattar en tid av omkring 8 månader och för
delas enligt följande plan:
linjeunderhåll av lok 1,5 mån.

»  » vagnar samt vagntjänst 1 »
»  » motorfordon (såväl rälsgående fordon som

landsvägsfordon) 1,5 >?
tjänstgöring på elektrolok och ånglok 2 »
underhåll av alla slags fordon vid huvudverkstad 1 »
tjänstgöring på olika expeditioner vid maskinavdelningen 1 »

Jämsides med praktiska utbildningen skall kännedom inhämtas om
viktigare organisationsbestämmelser, instruktioner rörande maskin
tjänster, säkerhetsordningen samt huvuddragen av den rullande mate
rialens konstruktion.

Till styrelsen skall efter verkställd prövning och examinering av
givas dels en sammanfattande redogörelse över utbildningen, dels ytt
rande i fråga om vederbörandes lämplighet för tjänst vid statens I
järnvägars maskinavdelning.

Stationsskrivare.

94: 1. I den mån behov att rekrytera stationsskrivare föreligger, an
ordnas utbildningskurser genom styrelsens försorg.

Anordnande av dylik kurs tillkänn agives dels genom cirkulär, dels
genom annons i de största dagliga tidningarna, varvid meddelas, inom
vilken tid ansökan om deltagande i kursen skall ingivas till styrelsen.

2. För tillträde till ifrågavarande kurs erfordras:
a) att vara svensk medborgare;
b) att hava uppnått eller under loppet av det år ansökan ingives

uppnå en ålder av minst 18 och högst 24 år;
c) att vid av styrelsen särskild föranstaltad läkarundersökning upp

fylla föreskrivna fordringar i avseende å synskärpa, färgsinne och hörsel-
förmåga samt befinnas vara fri från sjuklighet, svaghet eller kroppslyte,
som kan anses menligt inverka på tjänsteutövningen;

d) att hava avlagt studentexamen eller avgångsexamen från handels
gymnasium eller teknisk elementarskola eller tekniskt gymnasium eller
ock realexamen under villkor, vad sistnämnda examen beträffar, av
vitsord om godkända insikter i modersmålet, tyska, engelska, franska,
geografi och matematik. Vid bedömande av sökande med realexamen
tages även viss hänsyn till vitsord om insikter i fysik.

Anm. Avseende fästes även vid i examen ingående skriftliga prov. Då det gäller
att bedöma betyg, som kompletterats efter avlagd examen, gäller endast sådan fyllnads
prövning, som anordnats jämlikt § 89 i stadgan för rikets allmänna läroverk. Betyg
från dylik fyllnadsprövning skall vara undertecknat av rektor vid vederbörande läroverk.

Psykologiska 3. Sökande, som anses kunna komma ifråga för tillträde till kursen,
prov. underkastas vissa psykologiska prov.

Ansöknings- 4. Vederbörliga betyg och intyg i bestyrkta avskrifter rörande ovan
handlingar, omförmälda förhållanden med undantag av de under 2 c) angivna skola

jämte övriga handlingar, som sökanden önskar åberopa, bifogas ansök-

Villkor för

Anordnande av

utbildnings-
kurs.

tillträde till ut

bildningskurs.
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Betyg

Utöver uppgivna antal timmar böra exkursioner för studium av
transportanordningar, vagnar, tekniska anordningar m. m. företagas i
samband med undervisningen i följande ämnen:

godstrafik, transportbestämmelser,
vagnkännedom och vagnfördelning,
bangårdsanläggningar,
drifttekniska bestämmelser,
elektriska anläggningar för tågdrift,

I  telefonanläggningar,
militärt transportväsen.
2. Vid kursens slut utfärdas av kursföreståndaren betyg enligt form.

nr 70 A.

I  I ämnena 20—23 gives endast intyg om att vederbörande deltagit i
undervisningen.

3. De allmänna bestämmelser, som meddelats i art. 39 rörande fast
ställandet av betyg, skola gälla även denna kurs. För att bli godkänd
i kursen fordras dock att eleven tilldelats lägst betyget 3 i vart och
ett av ämnena 1—17 här ovan samt att han iakttagit ett gott uppförande.

4. Kursföreståndaren avgiver till styrelsen, efter kursens avslutande
redogörelse för densamma.

5. Elev, som erhållit lägre betyg än 3 i högst 2 ämnen, må kunna
undergå omprövning enl. art. 40.

6. Stationsskrivare samt kontorsskrivare å vissa byråer i styrelsen Villkor för att
ävensom tjänsteman i högre lönegrader vid trafikavdelningen och å antagas till
vissa byråer i styrelsen skola hava genomgått kurs för utbildning till g^rivarr^ra fi
stationsskrivare. \eflttningar.'

97: 1. Elev, som blivit godkänd i den teoretiska undervisningskursen, Antagande
antages av styrelsen till stationsskrivaraspirant och beordras deltaga tin stations-
i den praktiska utbildningstjänstgöringen. a^dmnt

Eedogörelse
för kursen.

Omprövning.

98: 1. Den praktiska utbildningstjänstgöringen har till syfte dels
att bibringa eleven den färdighet i tjänstens utövande, som erfordras
för hans framtida verksamhet, dels att giva honom tillfälle att under
densamma tillämpa och ytterligare vidga de insikter, som meddelats
honom under den teoretiska undervisningskursen, dels att utbilda honom
för hans blivande ställning som befäl.

2. Utbildningen, som äger rum å för ändamålet lämpliga större
stationer med en eller högst två elever å varje station, pågår omkring
elva månader och fullgöres enligt följande plan:

1) resgodsmagasinstjänst 2 veckor
2) godsmagasins- och kaj tjänst 4 »
3) växlings- och bangårdstjänst 10 »
4) signal- och ställverkstjänst 4 »
5) teknisk vagn tjänst 4 »
6) biljettexpeditionstjänst, omedelbart före utbildningen i

I  resebyråtjänst 2 »
I  7) resebyråtjänst 3 »
8) godsexpeditionstjänst 8 »
9) stationsinspektorsexpeditionstjänst 6 »
10) tågtjänst 3 »
11) tjänstgöring å trafikinspektörsexpedition, trafikvärvning.. 4 »

3. Tjänstgöringen fullgöres enligt anvisningarna å den utbildnings
plan enligt form. nr 70 Ä, som vid den praktiska utbildningens början

Praktisk

utbildnings
tjänstgöring.
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upprättas för varje elev. Föreståndare å olika tjänsteställen intyga
tjänstgöringens fullgörande å nämnda formulär, som efter utbildningens
avslutande bilägges det skriftliga utlåtande, som enligt mom. 9 skall
avgivas angående eleven. Eleven skall deltaga i alla å stationen före
kommande göromål, så att han vid utbildningstjänstgöringens slut i
största möjliga utsträckning behärskar samtliga tjänstegrenar.

Avvikelse från fastställd utbildningsplan får icke företagas utan
distriktschefens medgivande.

4. Stationsföreståndaren skall själv lämna eleven mesta möjliga hand
ledning och anmoda personalen å stationen att lämna erforderliga upp
lysningar. Inom de tjänstegrenar, där så anses lämpligt, bör viss
tjänsteman utses att i första hand tillhandagå härmed.

5. Utbildningstjänstgöringen skall i möjligaste mån och så snart ske kan
fullgöras i effektiv tjänst. Innan elev anförtros att på egen hand fullgöra
viss tjänstgörings tur, skall han dock vid provturer under handledares
tillsyn hava visat sig besitta erforderlig mogenhet för arbetet ifråga.

6. För det fall att elev inom något tjänsteområde, t. ex. utländsk gods
trafik eller ställverkstjänst, ej kan erhålla erforderlig utbildning å utbild
ningsstationen, skall sådan utbildning meddelas å annan lämplig station.

7. Av stor vikt under utbildningen är, att elev bibringas en rätt
uppfattning om vad som är att iakttaga i uppträdandet mot allmän
heten och att eleven instrueras i sättet för en god arbetsledning.

8. I fråga om följande tjänstegrenar, nämligen resgodsmagasinstjänst,
godsmagasins- och kajtjänst, växlings- och bangårdstjänst, signal- och
ställ verks tjänst, teknisk vagntjänst och tågtjänst skall eleven sedan ut
bildningen i resp. tjänstegren avslutats, senast inom två veckor till
stationsföreståndaren avlämna skriftlig redogörelse över gjorda erfaren
heter under tjänstgöringen, de olika arbetsåligganden, som beröra resp.
arbetsområde, arbetets organisation o. s. v. Genom dessa redogörelser
avses, att eleven skall under den praktiska utbildningstjänstgöringen upp
rätthålla kontakten med de teoretiska bestämmelser, som finnas utfär
dade för olika tjänstegrenar. Eedogörelserna skola insändas tjänstevägen |
till trafikinspektören och av denne översändas till kursföreståndaren.
Därjämte kunna eleverna åläggas att lösa
som utsändas av kursföreståndaren.

9. Stationsföreståndaren skall vid utbildningstjänstgöringens slut i
tjänsteväg avgiva utlåtande angående eleven å form. nr 70 T, varvid hän
syn skall tagas till elevens intresse, flit, praktiska läggning, uppträ
dande och allmänna lämplighet.

10. Elev, som med goda vitsord fullgjort den praktiska utbildnings
tjänstgöringen, antages av styrelsen till e. o. stationsskriyare.

Språkstudier. 99: 1. Efter den praktiska utbildningstjänstgöringens slut kan ett
begränsat antal elever, som med goda vitsord fullgjort denna tjänst
göring och som med särskilt gott resultat deltagit i den teoretiska
delen av kursen, påräkna att för järnvägs- och språkstudier vistas fyra
månader i ett av länderna Tyskland, England eller Frankrike. I god "tid
före avresan till utlandet skall eleven till kursföreståndaren anmäla, hur
studietiden i utlandet är avsedd att användas. Eleven får under ut
landsvistelsen behålla sina avlöningsförmåner och skall efter åter
komsten undergå skriftlig och muntlig prövning i resp. språk för lärare,
som av styrelsen bestämmes.

utbildning 100: 1. Eedan anställda tjänstemän inom 1—14 lönegraderna, som
motsvarande innehava formell kompetens för stationsskrivarbefattning, kunna efter

trafikXv%re prövning ocli kompletterande psykologiska prov beredas tillfälle I
skrivna.

vissa skriftliga uppgifter.
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att för vinnande av befordran till nämnd befattning genomgå den för
I trafikelev föreskrivna utbildningen med de ändringar beträffande den
praktiska utbildningen, som styrelsen finner skäl för varje fall bestämma.

101 —103. (Eeservnr.)

Kontorsskrivare vid ban-, maskin- och förrådsavdelningarna, vid huvudverk
städerna samt å vissa byråer i styrelsen och å distriktskanslierna.

104: 1. Vid behov av rekrytering av tjänstemän inom 15 och högre
lönegrader, för vilka trafikelevkurs icke är erforderlig, anordnar sty
relsen, där så befinnes lämpligt, utbildning av kontorselever. Sökande,
som anses kunna komma i fråga till dylikt utbildning, underkastas
vissa psykologiska prov.

2. Utbildningsplaner samt övriga för dylik utbildning erforderliga
föreskrifter fastställas av styrelsen i samband med beslut om elevernas
antagande.

3. Vad i art. 100 stadgats ifråga om utbildning till stations skrivare
för redan anställda tjänstemän i lägre lönegrader äger motsvarande
tillämpning vid rekrytering av här berörda kontorsskrivare.

Ritare.";

105: 1. Person, som är avsedd att antagas till ritaraspirant, samt
redan anställd tjänsteman inom 1—14 lönegraderna, som ifrågasättes
befordrad till ritarbefattning, skall underkastas psykologiskt prov på
samma sätt som kontorsskrivare.

Högre trafikkurs.

106: 1. Högre trafikkurs för utbildning av aspiranter till viktigare utbildnings-
befattningar vid distrikten och å styrelsens drifttjänst-, persontrafik-,
godstrafik-, persontaxe-, godstaxe-, biltrafik- och militärbyråer samt i^träde^i kurs.
reklamationskontor anordnas, då så av styrelsen anses behövligt.

I  2. Kursen omfattar dels en förberedande del, under vilken deltagarna
hava att med bibehållen tjänstgöring genom självstudier inhämta kun
skaper och avlägga prov i vissa ämnen, dels en föreläsningskurs, dels
praktisk utbildningstjänstgöring.

3. Rätt att söka inträde i kurs tillkommer tjänsteman, som vid an
sökningstidens utgång uppnått en levnadsålder av högst 45 år och inom
15 eller högre lönegrad innehaft ordinarie anställning under minst 5 år
och som styrkt sig äga god allmänbildning (studentexamen eller av
gångsbetyg från tekniskt läroverk, handelsgymnasium eller motsvarande
läroanstalt öns£värd) och genomgått och godkänts i kurs för utbildning
till stationsskrivare.1 4. Ansökningar om inträde i kurs ställas till styrelsen och ingivas
till vederbörande distriktschef resp. byråchef, som avgiver yttrande till
styrelsen. I dessa yttranden skall för varje sökande förklaras, huruvida
sökande på grund av ådagalagd särskild duglighet och förmåga av
initiativ anses böra intagas i kursen. Därest distriktschef resp. byråchef
anser sökande lämplig endast för visst slags befattning, skall detta
angivas i yttrandet.

5. Med stöd av ovannämnda yttranden bestämmer styrelsen, vilka
av de sökande som skola intagas i kursen.
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Kursens för- 107: 1. Den förberedande delen av kursen omfattar följande järn-
beredande del. vägsämnenl

författningar angående statens järnvägars organisation och förvalt
ning samt allmänna personalbestämmelser,

säkerhetsföreskrifter,
stationstjänst,
godstrafik, taxebestämmelser, inländska,

»  , » för utländsk trafik och trafik med grän
senstationer,

»  , transportbestämmelser,
»  , vagn tjänst,

persontrafik, taxebestämmelser,
»  , transportbestämmelser,
»  , vagntjänst,

drifttekniska bestämmelser.

2. Inom sex månader efter det styrelsen utsett deltagare i kursen,
skola prov hava ägt rum i dessa ämnen inför av styrelsen utsedda
tjänstemän. Styrelsen lämnar uppgift å de särtryck eller delar av sär
tryck, i vilka prov skall äga rum. Proven försiggå efter hand, alltefter
som ämnena hinna inläras. Vid proven utdelas betygen väl godkänd,
godkänd eller icke godkänd. Kursdeltagare, som erhållit lägre betyg
än godkänd, må enligt undervisningskommissionens beprövande med
givas undergå omprövning, dock högst en gång i varje ämne.

3. Efter godkända prov och sedan intyg i två av språken tyska,
engelska eller franska om färdighet i konversation och någon färdighet
i dessa två språks skriftliga behandling avlämnats, äro fordringarna
uppfyllda för tillträde till den högre kursens andra del, föreläsnings
kursen. I fråga om språken gäller, att godkända betyg från av järn
vägsstyrelsen anordnade högre konversationskurser i tyska, engelska
eller franska språken, som genomgåtts under de senaste sex åren, skola
gälla för tillträde till föreläsningskursen och att eljest erforderliga
språkintyg skola efter vederbörliga prov vara utfärdade av examinator
i studentexamen eller av lärare i nyssnämnda konversationskurser.
Sistnämnda prov skola vara avlagda tidigast tre år före föreläsnings
kursens början.

4. I god tid före föreläsningskursens början skola i och för själv
studier kursdeltagarna genom s^relsens försorg erhålla anvisningar å
litteratur i vissa av de ämnen, som skola behandlas i föreläsnings
kursen.

Föreläsnings- 108: 1. Föreläsningskursen omfattar föreläsningar i följande ämnen
kursen. under angivna ungefärliga antal timmar:

Nationalelconomi, 40 timmar. I

Stats- och Jcommimallcunslcap, 18 timmar.

Företags- och arhetsledning, personalorganisatmi, 10 timmar.

Företagsehonomi^ 24 timmar. I

Principer för modern hontors- och aröetsorganisation., arhetsstudier som
ett organisatorisht hjälpmedel, 6 timmar.

Järnvägsstatistih och dess tillämpning, 6 timmar.

Trafikvärvning, persontrafik, 10 timmar.
»  , godstrafik, 10 timmar.



Str 9. Teoretisk utbildning av personal, som övertagits med enskild järnväg. 3.

Bilaga 3.

BESTÄMMELSER OM

TEORETISK UTBILDNING AV PERSONAL, SOM ÖVER
TAGITS MED ENSKILD JÄRNVÄG.

I de fall, då i personalstaten för året närmast efter det viss enskild
järnväg övertagits, upptagits högre befattningar för personalen å de
nya linjerna än som framgår av bilaga C till respektive köpekontrakt,
t. ex. å normalspårsbanor beträffande vissa förmans- och konduktörs
befattningar och å smalspårsbanor beträffande bl. a. lokförarbefattningar
i  lönegrad A 10 för lokförare i fasta turer, maskinbiträdesbefattning
för tf lokförare och motorvagnsförare samt trafikbiträdesbefattning för
konduktörer, må — under förutsättning att befattningarna tillsättas
från och med den 1 januari respektive år — ifrågakomma tjänstehavare,
som redan vid den enskilda järnvägen innehade motsvarande ordinarie
befattningar enligt statens järnvägars normer, utan hinder därav att de
icke förvärvat den teoretiska utbildning, som i regel fordras av mot
svarande befattningshavare vid statens järnvägar. Härvid undantagas
dock de lokförare och lokeldare vid normalspårsbanor, som övertagas i
lönegrad A 7 respektive A 5. Före befordran till lokförare i lönegrad
A12 respektive lokeldare i lönegrad A 7 skola dessa genomgå: lok
förarna prövning enligt bilaga 2 och lokeldarna föreskriven lokpersonal-
kurs.

För befordran efter den 1 januari respektive år av med enskild järn
väg övertagen personal erfordras
a) kunskapsprövning enligt bilaga 2:

för befordran till lokförare i lönegrad A12 (jämväl stadigvarande
förordnande) av sådan lokeldare i lönegrad A 7, som ej genomgått lok
personalkurs,

för befordran till lokförare i lönegrad A10 (jämväl stadigvarande
förordnande) av lokeldare i lönegrad A 7 och maskinbiträde i lönegrad
A 6, som ej genomgått lokpersonalkurs;
b) i art. 69:1 och 3 föreskriven utbildning och lokpersonalkurs:

för befordran till lokeldare i lönegrad A 7 av icke ordinarie eller
ordinarie tjänstehavare i lönegrad A5 eller A6;
c) i art. 69: 1 och 2 föreskriven utbildning:

för befordran till maskinbiträde i lönegrad A 6 vid normalspårs-
linjer;
d) i art. 69: 1 och 4 föreskriven utbildning respektive kurs:

för befordran till lokbiträde i lönegrad A 6 respektive lokförare i
lönegrad A 10 av sådan lokpersonal vid smalspårslinjer, som ej är hän-
förlig till ovan under a) nämnd personal;
e) i art. 85 föreskrivna kurser:

för befordran till kontorist, konduktör eller stationsförman av ifråga-
kommande personal under förutsättning, att vederbörande icke över
skridit sådan levnadsålder, att han icke lämpligen bör beordras till kurs.

I  An g. utbildning av vissa bl. a. med enskilda järnvägar övertagna stationskarlar,
se art. 77: 3.



Str 9. Anmälningar till offentliga arbetsförmedlingen. Bilaga 6.

Föreskrifter rörande anmälningar till den oflFentliga arbetsförmed
lingen om tillämnad anställning av personal m. m.

Genom cirkulär till statsmyndigheterna den 18 januari 1946 (SFS
intaget i järnvägsstyrelsens cirkulär nr 187/1946, har Kungl.

Maj:t anbefallt statsmyndigheterna att i enlighet med de anvisningar,
som naeddelats i cirkuläret, till den offentliga arbetsförmedlingen an
mäla tillämnad personalantagning.
Såsom framgår av föreskrifterna i cirkuläret bör anmälan göras utan

dröjsmål sedan det blivit bestämt, att antagning skall ske, och såvitt
möjligt minst en vecka innan antagningen skall äga rum. Anmäl
ningsskyldigheten avser såväl civil tjänstemannapersonal som arbetar-
personal. Undantag från anmälningsskyldigheten gäller dock beträffande
personal i tjänsteställning motsvarande lägst lönegraden A 20 i civila
avlöningsreglementet,

anställning, som kungöres ledig i Post- och Inrikes tidningar,
anställning, till vilken endast den, som undergått av vederbörande

myndighet anordnad, särskild utbildning, kan ifrågakomma, samt
anställning, för vilkeu enligt normal rekryteringsgång avses personal,

som redan är anställd hos myndigheten.
Efter samråd med Statens arbetsmarknadskommission får järnvägs

styrelsen meddela följande upplysningar i anslutning till föreskrifterna
i Kungl. Maj:ts förenämnda cirkulär.

Anmälan behöver icke nödvändigt ske skriftligen utan kan som regel
lämpligen lämnas vederbörande arbetsförmedlingsorgan per telefon.

Hinder möter icke på grund av föreskrifterna i cirkuläret att där
så hittills brukat ske eller så eljest kan anses lämpligt, i vanlig ord
ning annonsera efter behövlig arbetskraft. Annonsering bör dock icke
föregå eller ske samtidigt med anmälan till arbetsförmedlingen utan
bör göras först sedan preliminärt besked erhållits från den arbetsför-
medlande myndigheten om att tillräckligt antal kvalificerade sökande
icke kunna anvisas genom dess försorg.
Den omständigheten att sökande anvisats genom den offentliga

arbetsförmedlingen innebär icke, att dylik sökande skall äga företräde
till erhållande av anställning före annan sökande, som på eget initiativ
eller på grund av annons anmält sig direkt till vederbörande järnvägs
myndighet.

Sedan ledig anställning, som anmälts till arbetsförmedlingen, till
satts eller av annan anledning blivit inaktuell, skall förmedlingen
ofördröjligen underrättas.

Styrelsen vill i detta sammanhang erinra om att i en P. M. till
Kungl. Maj:ts cirkulär av den 1945 (SFS 516/45) framhållits önsk
värdheten av att arbetsmarknadsorganen underrättas om förestående
avveckling inom statsförvaltningen. I promemorian nämnes endast
uppsagd kontors- och tjänstemannapersonal, men Statens arbetsmark
nadskommission har uttalat önskvärdheten av att en mera omfattande
uppsägning eller permittering även av andra personalkategorier an-
mäles.

Det ankommer på vederbörande distriktschefer, förrådsintendenter
och verkstadsföreståndare att med de lokala arbetsmarknadsorganen

Ändringstryck nr 1 (lo blad)
Maj 194G.
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träffa de ytterligare överenskommelser, som kunna vara erforderliga
för att ett smidigt och effektivt samarbete i förevarande hänseende
skall komma till stånd.
Det torde observeras, att ovannämnda föreskrifter icke skola med

föra inskränkning i skyldigheten att på sätt i särtryck nr 9, art. 9: 10
föreskrivits lämna uppgifter till försvarets anställningsbyrå om det
antal vid försvaret fast anställd personal med underbefälsutbildning,
som beräknas kunna beredas anställning vid statens järnvägar.



Str 9. Anmälningar till offentliga arbetsförmedlingen.

Föreskrifter rörande anmälningar till den offentliga arbetsförmed
lingen om tillämnad anställning av personal m. m.

Genom cirkulär till statsmyndigheterna den 18 januari 1946 (SFS
|V4c), intaget i järnvägsstyrelsens cirkulär nr 6/1948 (tidigare 187/1946),
har Kungl. Måj:t anbefallt statsmyndigheterna att i enlighet med de
anvisningar, som meddelats i cirkuläret, till den offentliga arbetsför
medlingen anmäla tillämnad personalantagning.

Såsom framgår av föreskrifterna i cirkuläi-et bör anmälan göras utan
dröjsmål sedan det blivit bestämt, att antagning skall ske, och såvitt
möjligt minst en vecka innan antagningen skall äga rum. Anmäl
ningsskyldigheten avser såväl civil tjänstemannapersonal som arbetar-
personal. Undantag från anmälningsskyldigheten gäller dock beträffandeI  personal i tjänsteställning motsvarande lägst lönegrad Ca 23 i statens
allmänna avlöningsreglemente,

anställning, som kungöres ledig i Post- och Inrikes tidningar,
anställning, till vilken endast den, som undergått av vederbörande

myndighet anordnad särskild utbildning, kan ifrågakomma, samt
anställning, för vilken enligt normal rekryteringsgång avses personal,

som redan är anställd hos myndigheten.
Efter samråd med Statens arbetsmarknadskommission får järnvägs

styrelsen meddela följande upplysningar i anslutning till föreskrifterna
i Kungl. Maj;ts förenämnda cirkulär.

Anmälan behöver icke nödvändigt ske skriftligen utan kan som regel
lämpligen lämnas vederbörande arbetsförmedlingsorgan per telefon.

Hinder möter icke på grund av föreskrifterna i cirkuläret att där
så hittills brukat ske eller så eljest kan anses lämpligt, i vanlig ord
ning annonsera efter behövlig arbetskraft. Annonsering bör dock icke
föregå eller ske samtidigt med anmälan till arbetsförmedlingen utan
bör göras först sedan preliminärt besked erhållits från den arbetsför-
medlande myndigheten om att tillräckligt antal kvalificerade sökande
icke kunna anvisas genom dess försorg.

Den omständigheten att sökande anvisats genom den offentliga
arbetsförmedlingSn innebär icke, att dylik sökande skälig äga företräde
till erhållande av anställning före annan sökande, som på eget initiativ
eller på grund av annons anmält sig direkt till vederbörande järnvägs-
myndighet.

Sedan ledig anställning, som anmälts till arbetsförmedlingen, till
satts eller av annan anledning blivit inaktuell, skall förmedlingen
ofördröjligen underrättas.

Styrelsen vill i detta sammanhang erinra om att i en P. M. till
Kungl. Maj:ts cirkulär av den 1945 (SFS 516/45) framhållits önsk
värdheten av att arbetsmarknadsorganen underrättas om förestående
avveckling inom statsförvaltningen. I promemorian nämnes endast
uppsagd kontors- och tjänstemannapersonal, men Statens arbetsmark
nadskommission har uttalat önskvärdheten av att en mera omfattande
uppsägning eller permittering även av andra personalkategorier an-
iHtxlcs

Det ankommer på vederbörande distriktschefer, förrådsintendenter
och verkstadsföreståndare att med de lokala arbetsmarknadsorganen

Ändringstryck nr 2 (35 blad)
Maj 1948.
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träffa de ytterligare överenskommelser, som kunna vara erforderliga
för att ett smidigt och effektivt samarbete i förevarande hänseende
skall komma till stånd.
Det torde observeras, att ovannämnda föreskrifter icke skola med

föra inskränkning i skyldigheten att på sätt i särtryck nr 9, art. 9: 10
föreskrivits lämna uppgifter till försvarets socialbyrå om det antal |
vid försvaret fast anställd personal med underbefälsutbildning, som
beräknas kunna beredas anställning vid statens järnvägar.
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PLAN OCH DIREKTIV

för anpassning av personalnumerären vid för
ändrade trafikförhållanden.

(K. 8ty. skrivelse 10 nov. 1947, Kbr 2870/47.)

A. Entledigande av manlig och kvinnlig personal — i den mån
detta blir nödvändigt till följd av trafikens nedgång — skall distrikts-
ocli avdelningsvis ske i följande ordning:
1) i tjänst inkallade pensionärer och tjänstehavare, som fått anstånd

med avgång med ålderspension;
2) i tillfällig tjänst sysselsatta utlänningar;
3) tillfällig personal, som icke är hänförlig till rekryteringspersonal;
4) tillfällig personal, tillhörande eller hänförlig till rekryteringspersonal;
5) aspirantpersonal utan särskilda kvalifikationer såsom verkstadspraktik,

motorkännedom o. d. och ej hänförlig till gruppen 7 nedan;
6) aspirantpersonal med ovannämnda särskilda kvalifikationer men ej

hänförlig till gruppen 8 nedan;
) aspirantpersonal utan ovannämnda särskilda kvalifikationer, men som
ingått äktenskap och har försörjningsplikt mot barn (häri inbegripes
ej gift kvinnlig aspirant, vars make har avlönad anställning);

8) aspirantpersonal med ovannämnda särskilda kvalifikationer och som
ingått äktenskap och har försörjningsplikt mot barn (häri inbegripes
ej gift kvinnlig aspirant, vars make har avlönad anställning);

9) extra ordinarie tjänstemän i ordning efter ålder i tjänst, varvid den,
som är ogift, skall ifrågakomma till entledigande före den, som in
gått äktenskap och som har försörjningsplikt mot barn. Gift kvinn
lig anställningshavare, vars make har avlönad anställning, skall ifråga
komma i samma ordning som ogift tjänsteman.

B. I fråga om ordningsföljden, då uppsägning av kollektivavtals
anställd personal måste ske på grund av minskat behov p arbetskraft,
hänvisas till de bestämmelser härom, som äro intagna i resp. kollek
tivavtal.

C. Återanställningsrullor skola uppläggas å distriktskanslierna av
delningsvis inom varje distrikt samt å huvudverkstäderna och förråds-
intendentkontoren för all till följd av trafikens nedgång entledigad
extra ordinarie, aspirant-, arbetar- och tillfällig rekryteringspersonal.
D. Äteranställningen i sinom tid skall ske distrikts- och avdelnings

vis samt inom varje huvudverkstad och förrådsavdelning men i mot
satt ordning mot entledigandena. Vid åter an ställningen bör erforderlig
kommunikation distrikten emellan resp. mellan olika huvudverkstäder
och förrådsavdelningar äga rum. Skulle det därvid visa sig, att alltför
stora ojämnheter äro på väg att uppkomma, skall förhållandet anmälas
till drifttjänstbyrån resp. verkstads- och förrådsbyråerna, som då komma
att taga under övervägande åtgärder för åstadkommande av en med hän
syn till de entledigades tidigare tjänstålder mera jämn återanställning.

Ändringstryck nr 2 (sr) blad)
Maj 1948.



Str 9. Befordringsgång för viss personal. Bilagas.

Bilaga 8.

Utdrag ur Kungl. Maj:ts kimgörelse den SO juni 1947 (nr 436)

angående reglerad befordringsgång för viss icke-ordinarie personal
i statens tjänst.

1

§•

De i denna kungörelse meddelade bestämmelserna skola äga tillämp
ning å

a) icke-ordinarie biträden för skriv- och kontorsgöromål, inberäknat
telefonister utom vid telegrafverket, samt amanuenser, vilka anställas för
minst halvtidstjänstgöring vid den civila eller militära statsförvaltningens
verk och myndigheter med undantag av de statliga krisorganen, allt i
den mån ej Kungi. Maj:t beträffande visst verk eller viss grupp av
tjänstemän annorlunda förordnar;

1. Tjänsteman, som i denna kungörelse avses och som tillhör rekryte
ringspersonalen, skall vid första anställningen antagas till aspirant, då
så kan ske enligt de för dylik antagning gällande bestämmelserna.

2. Sedan aspirant under i denna kungörelse angiven tid innehaft an
ställning i dylik egenskap, må han antagas till extra ordinarie tjänste
man med pläcering i lönegrad, som i det följande sägs. Såsom förutsätt
ning för dylik befordran skall gälla, utöver vad i 5 mom. här nedan an-
gives,

a) att tjänstemannen beträffande levnadsålder uppfyller gällande auU-
kor för erhållande av extra ordinarie tjänst samt

b) att tjänstemannen befinnes lämplig för extra ordinarie anställ-
ning.

Har med hänsyn till vad ovan under a) eller b) angives antagning i
extra ordinarie anställning icke skett vid eljest förutsatt tidpunkt, skall
tjänstemannen, därest hans tjänstemannaanstäU^ing fortfar, i avyaktan
på sådan antagnin'^'kvarstå såsom aspirant eller^antagas till extra tjänste
man. I sistnämnda fall må, där en förbättring av avlöningsvillkoren ain
ses påkallad, tillämpas lönegrad motsvarande den, till vilken tjänsteman
nen i egenskap av extra ordinarie tjänsteman skulle hava hänförts. Tiden
för anställning såsom aspirant må icke i något fall överstiga tre år.

3. Tjänsteman, som enligt 2 mom. antagits till extra ordinarie tjänste
man, må efter tid och på sätt, som i denna kungörelse angives, be
fordras till extra ordinarie tjänst i högre lönegrad inom den för honom
gällande befordringsgången. Såsom förutsättning för dylik befordran
skall, utöver vad i 5 mom. här nedan angives, gälla, att uppskov icke
prövas böra äga rum på grund av tjänstemannens förhållande i tjänsten.

4. Där tjänsteman med tillämpning av 2 mom. andra stycket kvar
stått såsom aspirant eller tjänsteman innehaft extra tjänst, vilken mot
svarar tjänst inom reglerad befordringsgång, må tiden för anställningen
såsom aspirant eller extra tjänsteman, med iakttagande av vad i 5 mom.
här nedan angives, tillgodoräknas honom för placering och uppflyttning
inom befordringsgången.

Andringstryck nr 3 (8 blad)
Mars 1949.



Bilaga 8. Befordringsgång lör viss personal. Str 9.

5. Tjänsteman skall för vinnande av i 2—4 mom. avsedd uppflytt-
ning hava i innehavande anställning tjänstgjort under minst fyra femte
delar av den tid, som erfordras för uppflyttning. Härvid skall med
tjänstgöringstid likställas dels tid för tjänstgöring i annan statlig tjänst
eller i icke-statlig tjänst med avlöning enligt av Kungi. Maj:t med
delade bestämmelser, dels semester, dels tid, varunder heltidsanställd
tjänsteman åtnjutit tjänstledighet till en omfattning motsvarande högst
hälften av den dagliga tjänstgöringstiden, dels och tid, varunder tjänst
ledighet eljest åtnjutits för offentligt uppdrag eller pk grund av olycks
fall i tjänsten eller, i den mån vederbörande myndighet finner skäl där
till lämna medgivande, för annan militär tjänstgöring än första tjänst
göring (tjänstgöring i en följd). För heltidsanställd tjänsteman, som med
givits nedsättning med högst hälften av tjänstgöringstiden på sådant sätt,
att den återstående tjänstgöringen skall fullgöras allenast å vissa dagar,
skola övriga dagar likställas med tjänstgöringstid i den utsträckning
vederbörande myndighet bestämmer.

6. Uppflyttning inom reglerad befordringsgång skall ske med giltig
het från och med ingången av kalenderkvartalet näst efter det, varunder
de för uppflyttning stadgade villkoren föreligga uppfyllda. Uppflytt-
ningen sker genom beslut av vederbörande myndighet utan iakttagande av
föreskrifter, som må vara meddelade i fråga om tjänsters kungörande
till ansökning.
Anm. Mom. 2, 3 och 5 hava erhåUit ovanstående lydelse, varjämte mom. 4 till

kommit, allt enligt kungl. kungörelse den 30 juni 1948 (nr 557) och med giltighet
fr. o. m. den 1 juli 1948.

3 §.
För i 1 § a) avsedda biträden skall tillämpas följande befordrings

gång, nämligen lönegrad Cf4 under ett och ett halvt år och lönegrad
Ce 6 under ett år, varefter befordran till lönegrad Ce 8 sker.

4§.
1. För amanuenser skall tillämpas endera av följande be-

fordringsgångar, nämligen
a) lönegrad Cf 19 under ett år, lönegrad Ce 22 under två år och

lönegrad Ce 23 under två år, varefter befordran till lönegrad Ce 24 sker,
samt

b) lönegrad Cf 17 under ett och ett halvt år, lönegrad Ce 20 under
två år, lönegrad Ce ,22 under två år och lönegrad Ce 23 under två år,
varefter befordran till lönegrad Ce 24 sker.

2. I 1 mom. a) angiven befordringsgång skall tillämpas, därest
antingen tjänstemannen avlagt filosifie licentiatexamen inom ärnnesom-
råde, som är av särskild betydelse för hans arbete vid verket, eller
tjänstemannen avlagt juris kandidatexamen jämte annan akademisk eller
motsvarande examen och den ifrågavarande kombinationen prövas sär
skilt önskvärd med hänsyn till verkets speciella behov eller och tjänste
mannen avlagt juris kandidatexamen och därjämte fullgjort minst två
och ett halvt års tingstjänstgöring eller därmed i behörighetshänseende
likvärdig tjänstgöring. .
I 1 mom. b) angiven befordringsgång skall tillämpas i andra fall än i

föregående stycke sägs. Det åligger vederbörande myndighet att tillse,
att i befattning såsom amanuens icke anställes annan än den, som ined
hänsyn till sin utbildning kan anses äga förutsättningar för befordran
till tjänst i lönegrad Ce 24.

3. Tjänsteman, för vilken i 1 mom. b) angiven befordringsgång är till
lämplig och som före antagningen fullgjort tingstjänstgöring eller där
med i behörighetshänseende likvärdig tjänstgöring under minst ett år.
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må vid lämplig tidpunkt efter det han innehaft minst sammanlagt två
och ett halvt års anställning, häri inberäknat tiden för nämnda tjänstgö
ring, överföras till i 1 mom. a) angiven befordringsgång. Motsvarande
överföring från lägre till högre befordringsgång må ske beträffande
tjänsteman, som under anställningstiden förvärvat teoretisk kompefens
av för tillämpning av den högre befordringsgången erforderligt slag.

4. Tjänsteman, som med tillämpning av någon av de i 1 mom. angivna
befordringsgångarna uppnått lönegraden Ce24, må tilldelas den tjänste
titel, som inom vederbörande verk eller annat motsvarande verk an
vändes i fråga om tjänstemän av närmast jämförligt slag tillhörande löne
grad Ca 24, respektive Ca 26.

5 §.
1. Tjänsteman, som i annat fall än i 2 § 4 mom. sägs övergått till

anställning, vid vilken reglerad befordringsgång enligt denna kungörelse
tillämpas, från annan statsanställning eller eljest från anställning med
avlöning enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser, må för inpla
cering i befordringsgången taga i beräkning den tidigare anställningen i
den omfattning vederbörande myndighet bestämmer.

■  2. Har den, som tillträder anställning inom reglerad befordringsgång,
icke omedelbart dessförinnan men tidigare innehaft annan anställning
inom regierad befordringsgång eller eljest innehaft stats anställning eller
annan anställning med avlöning enligt av Kungl. Maj:t meddelade be
stämmelser, ankommer på vederbörande myndighet att med hänsyn till
'föreliggande omständigheter besluta, huruvida och i vad mån den tidi
gare anställningen må tagas i beräkning för tjänstemannens inplacering
i befordringsgången. Härvid skola beaktas längden av och anledningen
till avbrottet, varjämte hänsyn skall tagas till huruvida arbetsskicklig
heten vidmakthållits eller kan på kort tid återupplivas. Vederbörande
centrala förvaltningsmyndighet äger i förekommande fall meddela
direktiv för tillämpningen av vad sålunda föreskrivits.
Anm. 5 § har erhållit ovanstående lydelse 'fr. o. m. den 1 juli 1948 enligttk.

kung. 30 juni 1948 (nr 557).

6 §•
Angående tillgodoräkning av militär beredskapstjänstgöring eller

befälsutbildning för inplacering i reglerad befordringsgång skall iakttagas
vad i cirkuläret till statsmyndigheterna den 13 februari 1942, nr 46, samt
kungörelsen den 9 juni 1944, nr 407, angives med avseende å fall, då
myndighet meddelat föreskrifter i befordringshänseende.
Anm. 1. 6 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1948 enligt k. kung.

30 juni 1948 (nr 557). I samband därmed har K. Maj:t förordnat, att tid, varunder
före den 1 juli 1948 tjänstledighet från innehavande befattning åtnjutits för i 6 §
avsedd militär beredskapstjänstgöring eller befälsutbildning, må utan hinder av stad
gandet i 2 § 4 mom. kungörelsen den 30 juni 1947, nr 43ö, i dess ursprungliga ly
delse tillgodoräknas tjänsteman vid tillämpning av bestämmelserna i nämnda mo
ment; skolande vad nu sagts iakttagas jämväl vid tillämpningen av 1 punkten över-
gängsbestämmelserna till sagda kungörelse.

Anm. 2. Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 februari 1942, nr 46, och kungörelse den
9 juni 1944. nr 407, återfinnas i särtryck 4, art. 60 resp. 61.

7 §•
Där i särskilda fall myndighet finner anledning ifrågasätta tillämp

ning av högre begynnelselön eller förmånligare befordringsgång än som
följer av ovan meddelade bestämmelser, skall myndigheten inhämta
yttrande från en särskild nämnd, statens befordringsnämnd. Denna be
står av ordförande och två andra ledamöter, vilka jämte suppleanter

Ändringstryck nr 3 (8 blad)
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utses av Kungl. gäller den mening,Maj:t. Såsom nämndens beslut
varom minst tv^ ledamöter förenat sig.
I första stycket avsedd avvikelse må icke utan Kungl. Maj:ts med

givande vidtagas, med mindre myndigheten och nämnden äro ense om
åtgärden.

8 §.
Där såsom extra tjänsteman förordnas sådan i denna kungörelse av

sedd tjänsteman, som icke tillhör rekryteringspersonalen eller icke upp
fyller villkoren för anställning såsom aspirant, må han icke placeras i
lönegrad med högre ordningsnummer än som enligt den reglerade beford-
ringsgången skulle hava varit för honom gällande.

9 §.
Genom stadgandena i denna kungörelse sker icke inskränkning i

tjänstemans rätt att söka och erhålla tjänst, som på grund av instruk
tionsföreskrift i vederbörlig ordning lecligförklarats.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947, från och med vilken dag vad i tidigare meddelade föreskrifter
finnes mot kungörelsens bestämmelser stridande upphör att gälla;
skolande härvid tillämpas följande

Övergångsbestämmelser.

1. Bestämmelserna i 1—6 §§ skola, räknat från och med ikraftträdan
det, beträffande vid utgången av juni 1947 anställda tjänstemän av i
kungörelsen avsett slag, inberäknat arvodesanställda tjänstemän samt i
förekommande fall ordinarie tjänstemän, så tillämpas, som om bestäm
melserna varit gällande under vars och ens hela anställningstid i statens
tjänst.

Där icke-statlig anställning enligt av Kungl. Maj:t hittills meddelade
föreskrifter fått tillgodoräknas för lönegradsplacering inom viss beford-
ringsgång, må tillgodoräkning i samma utsträckning ske vid den omräk
ning av befordringsturen, som föranledes av stadgandet i första stycket.

2. Därest den enligt föreskrifterna under 1. bestämda lönegrads
placeringen skulle understiga den, som vid övergång till statens allmänna
avlöningsreglemente eller vid tillämpning av viss befordringsgång enligt
av Kungl. Maj :t hittills meddelade bestämmelser eljest skulle hava blivit
för tjänsteman gällande från och med den 1 juli 1947, må tjänstemannen
övergångsvis inplaceras i sist avsedda lönegrad. I fråga om hittillsva
rande extra tjänstemän och aspiranter skall härvid det nya lönegrads
numret motsvara det tidigare, ökat med två enheter i fråga om lönegra
derna 1—18 och eljest med en enhet.
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Bilaga 8.

Utdrag ur Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 486)

angående reglerad befordringsgång för viss icke-ordinarie personal
i statens tjänst.

1 §•
De i denna kungörelse meddelade bestämmelserna skola aga tillämp

ning å
a) icke-ordinarie biträden för skriv- ocb kontorsgöromål, inberäknat

telefonister utom vid telegrafverket, samt amanuenser, vilka anställas för
minst halvtidstjänstgöring vid den civila eller militära statsförvaltningens
verk och myndigheter med undantag av de statliga krisorganen, allt i
den mån ej Kungl. Maj:t beträffande visst verk eller viss grupp av
tjänstemän annorlunda förordnar;

b )
c )

I  Anm, Enligt Kungl. kung. den 6 juni 1952, nr 490, skola bestämmelserna äga mot-
I svarande tillämpning i fråga om icke-ordinarie tjänstemän, som avlagt civilingenjörs-
I eller jägmästarexamen.

2 §.
1. Tjänsteman, som i denna kungörelse avses och som tillhör rekryte

ringspersonalen, skall vid första anställningen antagas till aspirant, då
så kan ske enligt de för dylik antagning gällande bestämmelserna.

2. Sedan aspirant under i denna kungörelse angiven tid innehaft an
ställning i dylik egenskap, må han antagas till extra ordinarie tjänste
man med placering i lönegrad, som i det följande sägs. Såsom förutsätt
ning för dylik befordran skall gälla, utöver vad i 5 mom. här nedan an-
gives,

a) att tjänstemannen beträffande levnadsålder uppfyller gällande vill
kor för erhållande av extra ordinarie tjänst samt

b) att tjänstemannen befinnes lämplig för extra ordinarie anställ
ning.

Har med hänsyn till vad ovan under a) eller b) angives antagning i
extra ordinarie anställning icke skett vid eljest förutsatt tidpunkt, skall
tjänstemannen, därest hans tjänstemannaanställning fortfar, i avvaktan
på sådan antagning kvarstå såsom aspirant eller antagas till extra tjänste
man. I sistnämnda fall må, där en förbättring av avlöningsvillkoren an
ses påkallad, tillämpas lönegrad motsvarande den, till vilken tjänsteman
nen i egenskap av extra ordinarie tjänsteman skulle hava hänförts. Tiden
för anställning såsom aspirant må icke i något fall överstiga tre år.

3. Tjänsteman, som enligt 2 mom. antagits till extra ordinarie tjänste
man, må efter tid och på sätt, som i denna kungörelse angives, be
fordras till extra ordinarie tjänst i högre lönegrad inom den för honom
gällande befordringsgången. Såsom förutsättning för dylik befordran
skall, utöver vad i 5 mom. här nedan angives, gälla, att uppskov icke
prövas böra äga rum på grund av tjänstemannens förhållande i tjänsten.

Ändringstryck nr 5 (2 blad)
September 1952.
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4. Där tjänsteman med tillämpning av 2 mom. andra stycket kvar
stått såsom aspirant eller tjänsteman innehaft extra tjänst, vilken mot
svarar tjänst inom reglerad befordringsgång, må tiden för anställningen
såsom aspirant eller extra tjänsteman, med iakttagande av vad i 5 mom.
här nedan angives, tillgodoräknas honom för placering och uppflyttning
inom befordringsgången.

5. Tjänsteman skall för vinnande av i 2—4 mom. avsedd uppflytt
ning hava i innehavande anställning tjänstgjort under minst fyra femte
delar av den tid, som erfordras för uppflyttning. Härvid skall med
tjänstgöringstid likställas dels tid för tjänstgöring i annan statlig tjänst
eller i icke-statlig tjänst med avlöning enligt av Kungl. Maj:t med
delade bestämmelser, dels semester, dels tid, varunder heltidsanställd
tjänsteman åtnjutit tjänstledighet till en omfattning motsvarande högst
hälften av den dagliga tjänstgöringstiden, dels ock tid, varunder tjänst
ledighet eljest åtnjutits för offentligt uppdrag eller på grund av olycks
fall i tjänsten eller, i den mån vederbörande myndighet finner skäl där
till lämna medgivande, för annan militär tjänstgöring än första tjänst
göring (tjänstgöring i en följd). För heltidsanställd tjänsteman, som med
givits nedsättning med högst hälften av tjänstgöringstiden på sådant sätt,
att den återstående tjänstgöringen skall fullgöras allenast å vissa dagar,
skola övriga dagar likställas med tjänstgöringstid i den utsträckning
vederbörande myndighet bestämmer.

6. Uppflyttning inom reglerad befordringsgång skall ske med giltig
het från och med ingången av kalenderkvartalet näst efter det, varunder
de för uppflyttning stadgade villkoren föreligga uppfyllda. Uppflytt-
ningen sker genom beslut av vederbörande myndighet utan iakttagande av
föreskrifter, som må vara meddelade i fråga om tjänsters kungörande
till ansökning.
Anm. Mom. 2, 3 och 5 hava erhållit ovanstående lydelse, varjämte mom. 4 till

kommit, allt enligt kungl. kungörelse den 30 juni 1948 (nr 557) och med giltighet
fr. o. m. den 1 juli 1948.

.  3 §■
^ 5^ i 1 § ä) avsedda biträden skall tillämpas följande befordringsgång, nämligen lönegrad Cf 4 under ett och ett halvt år och lönegrad

Ce 6 under ett år, varefter befordran till lönegrad Ce 8 sker.

1- För amanuenser skall tillämpas endera av följande be-
fordringsgångar, nämligen

^a)^ lönegrad Cf 21 under ett och ett halvt år och lönegrad Ce 23 under
tva år, varefter befordran till lönegrad Ce 25 sker (kortare befordrings
gång), samt

b) lönegrad Cf 19 under ett och ett halvt år, lönegrad Ce 21 under
tva år och lönegrad Ce 23 under två år, varefter befordran till lönegrad
Ce 25 sker (längre befordringsgång).

2. Den kortare befordringsgången må tillämpas, därest tjänsteman
nen före första anställningen antingen avlagt filosofie licentiatexamen
inom ämnesområde, som är av särskild betydelse för hans arbete vid
verket eller ock avlagt mer än en lägre akademisk eller motsvarande
examen och den ifrågavarande examenskombinationen prövas särskilt
önskvärd med hänsyn till verkets speciella behov.

Den längre befordringsgången skall tillämpas i andra fall än i före
gående stycke sägs.

Anm. Den kortare befordringsgången skall tillämpas för icke-ordinarie tjänstemän,
som avlagt civilingenjörs- eller jägmästarexamen.
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3. Avlägger tjänsteman, å vilken den längre befordringsgången vun
nit tillämpning, examen, som medför teoretisk kompetens av i 2 mom.
första stycket angivet slag, må han därefter för vinnande av förmånligare
inplacering i befordringsgången tillgodoräkna en kalendermånad för
varje ytterligare helt kalenderkvartals anställning, som vid tillgodoräk-
ningstillfället enligt den längre befordringsgången skulle hava krävts
för erhållande av befordran till lönegrad Ce 25. Antagning till extra
ordinarie tjänsteman må dock ske först efter ett och ett halvt års anställ
ning såsom aspirant eller extra tjänsteman.

4. Tjänsteman med juris kandidatexamen äger för inplacering i löne-
grad inom reglerad befordringsgång tillgodoräkna intill två och ett halvt
års tingstjänstgöring eller därmed i behörighetshänseende likvärdig
tjänstgöring, men må antagas till extra ordinarie tjänsteman först efter
ett och ett halvt års anställning såsom aspirant eller extra tjänsteman.

5. Det åligger vederbörande myndighet att tillse att till amanuens
icke antages annan än den som prövas äga förutsättningar för befordran
till tjänst i lönegrad Ce 25.

6. Tjänsteman, som med tillämpning av någon av de i 1 mom. angivna
befordringsgångarna uppnått lönegraden Ce 25, må tilldelas den tjänste
titel, som inom vederbörande verk eller annat motsvarande verk an
vändes i fråga om tjänstemän av närmast jämförligt slag tillhörande
lönegrad Ca 25, respektive Ca 26.

Anm. 4 § har erhållit ovanstående lydelse fr. o. m. den 1 juli 1952 enligt Kungl.
kung. 6 juni 1952 (nr 489).

5 §.
1. Tjänsteman, som i annat fall än i 2 § 4 mom. sägs övergått till

anställning, vid vilken reglerad befordringsgång enligt denna kungörelse
tillämpas, från annan statsanställning eller eljest från anställning med
avlöning enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser, må för inpla
cering i befordringsgången taga i beräkning den tidigare anställningen i
den omfattning vederbörande myndighet bestämmer.

2. Har den, som tillträder anställning inom reglerad befordringsgång,
icke omedelbart dessförinnan men tidigare innehaft annan anställning
inom reglerad befordringsgång eller eljest innehaft stats anställning eller
annan anställning med avlöning enligt av Kungl. Maj:t meddelade be
stämmelser, ankommer på vederbörande myndighet att med hänsyn till
föreliggande omständigheter besluta, huruvida och i vad mån den tidi
gare anställningen må tagas i beräkning för tjänstemannens inplacering
i befordringsgången. Härvid skola beaktas längden av och anledningen
till avbrottet, varjämte hänsyn skall tagas till huruvida arbetsskicklig
heten vidmakthållits eller kan på kort tid återupplivas. Vederbörande
centrala förvaltningsmyndighet äger i förekommande fall meddela
direktiv för tillämpningen av vad sålunda föreskrivits.

3. Vid tillämpningen av 1 och 2 mom. skall iakttagas, att, där veder
börande myndighet så prövar lämpligt, antagandet till extra ordinarie
tjänsteman skall föregås av viss tids anställning såsom extra tjänsteman.

Anm. 5 § har erhåUit ovanstående lydelse fr. o. m. den 1 juli 1952 enligt Kungl.
kung. 6 juni 1952 (nr 489).

6§.
Angående tillgodoräkning av militär beredskapstjänstgöring eller

befälsutbildning för inplacering i reglerad befordringsgång skall iakttagas
vad i cirkuläret till statsmyndigheterna den 13 februari 1942, nr 46, samt
kungörelsen den 9 juni 1944, nr 407, angives med avseende å fall, då
myndighet meddelat föreskrifter i befordringshänseende.

Ändringstryck nr 5 (2 blad)
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Anm. 1. 6 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1948 enligt k. kung.
30 juni 1948 (nr 557). I samhand därmed har K. Majit förordnat, att tid, varunder
före den 1 juli 1948 tjänstledighet från innehavande befattning åtnjutits för i 6 §
avsedd militär beredskapstjänstgöring eller befälsutbildning, må utan hinder av stad
gandet i 2 i? 4 mom. kungörelsen den 30 juni 1947, nr 43ö, i dess ursprungliga ly
delse tillgodoräknas tjänsteman vid tillämpning av bestämmelserna i nämnda mo
ment; skolande vad nu sagts iakttagas jämväl vid tillämpningen av 1 punkten över
gångsbestämmelserna till sagda kungörelse.

Anm. 2. Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 februari 1942, nr 46, och kungörelse den
9 juni 1944, nr 407, återfinnas i särtryck 4, art. 60 resp. 61.

Där i särskilda fall myndighet finner anledning ifrågasätta tillämp
ning av högre begynnelselön eller förmånligare befordringsgång än som
följer av ovan meddelade bestämmelser, skall myndigheten inhämta
yttrande från en särskild nämnd, statens befordringsnämnd. Denna be
står av ordförande och två andra ledamöter, vilka jämte suppleanter
utses av Kungl. Maj:t. Såsom nämndens beslut gäller den mening,
varom minst två ledamöter förenat sig.
I första stycket avsedd avvikelse må icke utan Kungl. Maj:ts med

givande vidtagas, med mindre myndigheten och nämnden äro ense om
åtgärden.

8 §■Där såsom extra tjänsteman förordnas sådan i denna kungörelse av
sedd tjänsteman, som icke tillhör rekryteringspersonalen eller icke upp
fyller villkoren för anställning såsom aspirant, må han icke placeras i
lönegrad med högre ordningsnummer än som enligt den reglerade beford-
ringsgången skulle hava varit för honom gällande.

9 §.
Genom stadgandena i denna kungörelse sker icke inskränkning i

tjänstemans rätt att söka och erhålla tjänst, som på grund av instruk
tionsföreskrift i vederbörlig ordning ledigförklarats.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947, från och med vilken dag vad i tidigare meddelade föreskrifter
finnes mot kungörelsens bestämmelser stridande upphör att gälla;
skolande härvid tillämpas följande

Övergångsbestämmelser.

1. Bestämmelserna i 1—6 §§ skola, räknat från och med ikraftträdan
det, beträffande vid utgången av juni 1947 anställda tjänstemän av i
kungörelsen avsett slag, inberäknat arvodesanställda tjänstemän samt i
förekommande fall ordinarie tjänstemän, så tillämpas, som om bestäm
melserna varit gällande under vars och ens hela anställningstid i statens
tjänst.

Där icke-statlig anställning enligt av Kungl. Maj :t hittills meddelade
föreskrifter fått tillgodoräknas för lönegradsplacering inom viss beford
ringsgång, må tillgodoräkning i samma utsträckning ske vid den omräk
ning av befordringsturen, som föranledes av stadgandet i första stycket.

2. Därest den enligt föreskrifterna under 1. bestämda lönegrads
placeringen skulle understiga den, som vid övergång till statens allmänna
avlöningsreglemente eller vid tillämpning av viss befordringsgång enligt
av Kungl. Maj:t hittills meddelade bestämmelser eljest skulle hava blivit
för tjänsteman gällande från och med den 1 juli 1947, må tjänstemannen
övergångsvis inplaceras i sist avsedda lönegrad. I fråga om hittillsva
rande extra tjänstemän och aspiranter skall härvid det nya lönegrads
numret motsvara det tidigare, ökat med två enheter i fråga om lönegra
derna 1—18 och eljest med en enhet.
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Bilaga 8.

Utdrag ur Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 436)

angående reglerad befordringsgång för viss icke-ordinarie personal
i statens tjänst.

1 §.
^ De i denna kungörelse meddelade bestämmelserna skola äga tillämp

ning å
a) icke-ordinarie biträden för skriv- och kontorsgöromål, inberäknat

telefonister utom vid telegrafverket, samt amanuenser, vilka anställas för
minst halvtidstjänstgöring vid den civila eller militära statsförvaltningens
verk och myndigheter med undantag av de statliga krisorganen, allt i
den mån ej Kungl. Maj:t beträffande visst verk eller viss grupp av
tjänstemän annorlunda förordnar;

b )
c )I  Anm. Enligt kungl. kung. den 6 juni 1952, nr 490 och 12 december 1952, nr 763,.

skola bestämmelseima äga motsvarande tillämpning i fråga om icke-ordinarie tjänste
män med avgångsexamen vid teknisk högskola, jägmästarexamen eller agronomexamen.

2 §.
1. Tjänsteman, som i denna kungörelse avses och som tillhör rekryte

ringspersonalen, skall vid första anställningen antagas till aspirant, då
så kan ske enligt de för dylik antagning gällande bestämmelserna.

2. Sedan aspirant under i denna kungörelse angiven tid innehaft an
ställning i dylik egenskap, må hän antagas till extra ordinarie tjänste
man med placering i lönegrad, som i det följande sägs. Såsom förutsätt
ning för dylik befordran skall gälla, utöver vad i 5 mom. här nedan an-
gives,

a) att tjänstemannen beträffande levnadsålder uppfyller gällande vill
kor för erhållande av extra ordinarie tjänst samt

b) att tjänstemannen befinnes lämplig för extra ordinarie anställ
ning.

Har med hänsyn till vad ovan under a) eller b) angives antagning i
extra ordinarie anställning icke skett vid eljest förutsatt tidpunkt, skall
tjänstemannen, därest hans tjänstemannaanställning fortfar, i avvaktan
på sådan antagning kvarstå såsom aspirant eller antagas till extra tjänste
man. I sistnämnda fall må, där en förbättring av avlöningsvillkoren an
ses påkallad, tillämpas lönegrad motsvarande den, till vilken tjänsteman
nen i egenskap av extra ordinarie tjänsteman skulle hava hänförts. Tiden
för anställning såsom aspirant må icke i något fall överstiga tre år.

3. Tjänsteman, som enligt 2 mom. antagits till extra ordinarie tjänste
man, må efter tid och på sätt, som i denna kungörelse angives, be
fordras till extra ordinarie tjänst i högre lönegrad inom den för honom
gällande befordringsgången. Såsom förutsättning för dylik befordran
skall, utöver vad i 5 mom. här nedan angives, gälla, att uppskov icke
prövas böra äga rum på grund av tjänstemannens förhållande i tjänsten.

4. Där tjänsteman med tillämpning av 2 mom. andra stycket kvar
stått såsom aspirant eller tjänsteman innehaft extra tjänst, vilken mot
svarar tjänst inom reglerad befordringsgång, må tiden för anställningen
såsom aspirant eller extra tjänsteman, med iakttagande av vad i 5 mom.
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här nedan angivas, tillgodoräknas honom för placering och uppflyttning
inom befordringsgången.

5. Tjänsteman skall för vinnande av i 2—4 mom. avsedd uppflytt
ning hava i innehavande anställning tjänstgjort under minst fyra femte
delar av den tid, som erfordras för uppflyttning. Härvid skall med
tjänstgöringstid likställas dels tid för tjänstgöring i annan statlig tjänst
eller i icke-statlig tjänst med avlöning enligt av Kungl. Maj:t med
delade bestämmelser, dels semester, dels tid, varunder heltidsanställd
tjänsteman åtnjutit tjänstledighet till en omfattning motsvarande högst
hälften av den dagliga tjänstgöringstiden, dels ock tid, varunder tjänst
ledighet eljest åtnjutits för offentligt uppdrag eller på grund av olycks
fall i tjänsten eller, i den mån vederbörande myndighet finner skäl där
till lämna medgivande, för annan militär tjänstgöring än första tjänst
göring (tjänstgöring i en följd). För heltidsanställd tjänsteman, som med
givits nedsättning med högst hälften av tjänstgöringstiden på sådant sätt,
att den återstående tjänstgöringen skall fullgöras allenast å vissa dagar,
skola övriga dagar likställas med tjänstgöringstid i den utsträckning
vederbörande myndighet bestämmer.

6. Uppflyttning inom reglerad befordringsgång skall ske med giltig
het från och med ingången av kalenderkvartalet näst efter det, varunder
de för uppflyttning stadgade villkoren föreligga uppfyllda. Uppflytt-
ningen sker genom beslut av vederbörande myndighet utan iakttagande av
föreskrifter, som må vara meddelade i fråga om tjänsters kungörande
till ansökning.

Anm. Mom. 2, 3 och 5 hava erhållit ovanstående lydelse, varjämte mom. 4 till
kommit, allt enligt kungl. kungörelse den 30 juni 1948 (nr 557) och med giltighet
fr. o. m. den 1 juli 1948.

_  3§-
För i 1 § a) avsedda biträden skall tillämpas följande befordrings

gång, nämligén lönegrad Cf4 under ett och ett halvt år och lönegrad
Ce 6 under ett år, varefter befordran till lönegrad Ce 8 sker.

Anm. Kungl Maj:t har den 30 april 1948 förordnat, att sådana i 1 § a) denna
kungörelse avsedda, vid SJ resebyråer anställda biträden, vilka avlagt studentexamen
eller förvärvat normalskolekompetens, må utan hinder av best. i 3 § kungörelsen till-
lämpas följande särskilda befordringsgång. nämligen lönegrad Cf 6 under ett och ett
halvt år och därefter befordran till lönegrad Ce 8.

4§. _
1. För amanuenser — skall tillämpas endera av följande be-

fordringsgångar, nämligen
a) lönegrad Cf 21 under ett och ett halvt år och lönegrad Ce 23 under

två år, varefter befordran till lönegrad Ce 25 sker (kortare befordrings
gång), samt

b) lönegrad Cf 1.9 under ett och ett halvt år, lönegrad Ce 21 under
två år och lönegrad Ce 23 under två år, varefter befordran till lönegrad
Ce 25 sker (längre befordringsgång).

2. Hen kortare befordringsgången må tillämpas, därest tjänsteman
nen före första anställningen antingen avlagt filosofie licentiatexamen
inom ämnesområde, som är av särskild betydelse för hans arbete vid
verket eller ock avlagt mer än en lägre akademisk eller motsvarande
examen och den ifrågavarande examenskombinationen prövas särskilt
önskvärd med hänsyn till verkets speciella behov.
Den längre befordringsgången skall tillämpas i andra fall än i före

gående stycke sägs.
Anm. Den kortare befordringsg-ånj^en skall tillämpas för icke-ordinarie tjänstemän

med avgångsexamen vid' teknisk högskola, jägmästarexamen eller agronomexamen.


