Tolkningar på SPÅRA

Avtalsgruppen

Förseningasövertid är allmän övertid. Man är skyldig att arbeta
förseningsövertid för att tex. tåget skall kunna komma till slutstation.
Den som har säkerhetstjänst avgör själv om man kan arbeta.

05 03 01

Ob ersättning på Temadag eller utbildning som infaller på s.k. röd
dag. Ersättning skall utgå till deltagaren

05 06 22-28

Rätt till bibehållen lön i samband med insjuknande under utbildning. 05 06 22-28
När man är på utbildning får det göras en bedömning i de enskilda
fallen.
I det aktuella fallet drogs det inget sjukavdrag
En anställd som ej fått ordentlig nattvila pga. (störande ljud) har själv 05 09 08
ett ansvar att ta sig ur tjänst. Sjukskrivning i detta fall är ej något
alternativ utan lön skall utgå.
När tågtrafiken drabbas av kraftiga förseningar kan det innebära att
personer blir kvar på orter som inte är planerade enligt
tjänstgöringslistan. Det kan innebära att man befinner sig på annan
ort på sin fridag.
Om en arbetstagare av oförutsedd
händelse inte kan få någon återtransport från orten och av den
anledningen blir kvar där över en planerad fridag eller kommer hem
på densamma så skall en ny fridag läggas ut så att arbetstagaren får
den hemma.

07 03 01

Fv dag på sjukdag
Grunden är att FV
dag förläggs till infallande lätthelgdag om det är möjligt. Sjukavdrag
görs inte på FVdag under sjuklöneperioden.
För medarbetare med oregelbundet arbete görs sjukavdrag under
sjuklöneperioden utifrån den definitivt planlagda tjänstgöringen
senast måndagen föregående vecka. Om medarbetaren då har
arbete utlagd på en lätthelgdag, görs sjukavdrag på denna dag och
FV dagen är ej erhållen. Om medarbetaren i stället har en FV dag
utlagd på en lätthelgdag, görs inget sjukavdrag på denna dag och FV
dagen år erhållen

07 04 17

Det finns ingen skrivning i SPÅRA SJ om när man själv tar sig ur
tjänst. Dock gäller att man kan ta sig ur tjänst vid säkerhetsarbete.
När det gäller olyckshändelse i samband med tjänst måste
arbetsgivaren agera skyndsamt och tillse att arbetstagaren kommer
till läkare.

07 04 17

Fiktiva turer ska vara anpassade till turnyckeln och vara anpassade
07 06 14
tidsmässigt i förhållande till tillgängliga turer. En fiktiv tur kan ej vara
00 – 24 utan då anses det som en blankdag. SPÅRA SJ medger ej
blankdagar i en fast lista.
Enligt bestämmelserna om tidsförskjutningstillägg i SPÅRA SJ är det
endast arbetspasset som arbetstagaren har inställt sig till eller
påbörjat som ej får förskjutas

07 08 20

I SPÅRA SJ finns bestämmelser om ansökan om uttag av ledighet från 07 09 17
arbetstidsbanken. Ledighet om minst fem arbetsdagar bör lämnas in
minst två månader i förväg före ledighetens början. I övrigt så kan
ev. riktlinjer om kortare ledighet utfärdas lokalt
Tid i yrket med jämförbara arbetsuppgifter hos annan arbetsgivare
08 02 19
skall jämställas med år i grundlönesteg.
Detta innebär att man i
varje fall får göra en individuell bedömning av vad som är jämförbara
arbetsuppgifter för yrket
Medarbetarsamtal skall hanteras på samma sätt som periodiska
08 04 17
hälsoundersökningar. Tid för medarbetarsamtal skall planeras in i
listan. Det innebär att arbetstagaren får ev. en ny tur och nya
ordinarie arbetstid för den dag medarbetarsamtalet ska genomföras.
Ersättning skall ej ges i form av tid mot tid.
Om en 0 dag ligger på en lätthelgdag omvandlas den automatiskt till
en FV dag. Eftersom en FV dag numera ska vara omgärdad av en
fridagsperiod, totalt 36 timmar, kan det krävas att kringliggande
arbetstid måste omplaneras såväl för den arbetstagare som får FV
dagen på lätthelgdagen som för andra arbetstagare. Sådan
omplanering skall alltid göras.

08 04 17

Om nyckelns omlopp är tolv veckor eller mindre antal veckor som
kan göras om till tolv, tex. fyra eller sex veckor, ska
avstämningsperioden enligt avtalet vara tolv veckor. Detta är
innebörden av den gällande uppgörelsen SPÅRA SJ

08 06 10

Enligt information från AFA så gäller TFA (trygghetsförsäkring vid
arbetsskada) till och från arbetet lunchrestaurang och hotell i
samband med överliggning TFA gäller oavsett om man bär uniform
eller inte.
TFA gäller ej under kvartstid.

08 11 11

Utbildning på bortastation för personer med deltidstjänstgöring
Utbildning på bortastation kommer att hanteras såsom på
hemstation. Detta gäller så väl i Tupp och RPS

09 01 28

09 05 05
Självstudier. SEKO påpekade att utbildning med 4 timmar
självstudie ska planeras in i ordinarie tid och inte som planerad
övertid. Sj AB är helt eniga med personalorganisation i denna
fråga.

Enligt protokoll från avtalsgruppen den 08 04 17 skall periodisk 09 09 30
läkarundersökning förläggas till ordinarie arbetstid.
Arbetsgivaren skall förtydliga detta på ledarstöd och
medarbetarguiden

