TITEL

DOKUMENTTYP

Nattavtal SJG

Avtal

DOKUMENTNUMMER

UTGÅVA

UTFÄRDARE

Marika Bengtsson, marika.bengtsson@sj.se

ENHET

DATUM

SEKRETESS

SJG

2021-12-01

ÄGARE/GODKÄNNARE/ANSVARIG UTGIVARE

Intern

ENHET

DATUM

ÄRENDENUMMER

Innehållsförteckning
1.

Syfte .................................................................................................................. 1

2.

Giltighet ............................................................................................................. 1

3.

Omfattning och avgränsning ............................................................................. 1

4.

Beskrivning Nattgrupp ....................................................................................... 2
4.1 Upplägg ................................................................................................... 2
4.2 Arbetstidsförläggning .............................................................................. 2
4.3 Ledighet .................................................................................................. 2

1.

Syfte

Nattavtalet avser tjänstgöring för medarbetare inom SJ Götalandståg som arbetar
ständig natt. Nattavtalet bidrar till att tjänstgöring under natt i första hand fördelas till
de medarbetare som frivilligt valt att arbeta ständig natt och går på Nattgrupp.
Samtliga medarbetare på Nattavtalet rapporterar till en utpekad Chef Service.

2. Giltighet
Nattavtalet gäller perioden 2022-02-01 – 2022-12-31.

3.

Omfattning och avgränsning
Gruppen är en 100%-grupp.

•

Begränsningsperioden omfattas av 8 veckor.

•

Sökning till Nattgrupp är frivilligt och sökande måste ha full
fordonskompetens på SJ Götalandstågs samtliga fordon (ej Y31) för att bli

Mall: Övriga redovisande dokument.dot ver 3.0

•

Kopia utskriven 2021-12-22

1 (3)

TITEL

Nattavtal SJG
DOKUMENTTYP

DOKUMENTNUMMER

UTGÅVA

Avtal

SEKRETESS

Intern

inplacerad. Sökande bör också ha full linjekompetens. För tågvärdar krävs
även AGS-kompetens.
•

För att säkerställa rätt medarbetare till Nattgrupp samt tydliggöra
förväntningar sker intresseanmälan och urval av Chef Service. Därefter görs
inplacering efter turordningslista.

•

Uppdraget på Nattgrupp förbinds på minst 1 år i taget vilket regleras i enskilt
avtal med respektive medarbetare på Nattgrupp.

•

Medarbetare på Nattgrupp kan inte ha sidouppdrag dagtid inom
arbetsgivarens regi. Begränsningen uppkommer då medarbetaren tjänstgör
ständig natt och sidouppdrag i regel sker dagtid.

•

Medarbetare på Nattgrupp omfattas av egen inplacering samt
semestersökning.

4.
4.1

Beskrivning Nattgrupp
Upplägg

Tjänstgöringsturer på Nattgrupp har som senast sluttid kl. 07:30.
Medarbetare på Nattgrupp går på ett särskilt rullande fridagsschema, se bilaga.

4.2

Arbetstidsförläggning

Under arbetsperiodens lediga dagar finns såväl nolldagar som konsumerande
fridagar.
Arbetstiden kommer att begränsas till i genomsnitt 34 timmars arbetsvecka under
begränsningsperioden.
Vid utbildningar eller möten kan medarbetare på Nattgrupp behöva kallas in dagtid.

4.3

Ledighet

Semester kommer att dras enligt vanligt förfarande. Det innebär att även nolldagar
konsumerar semester. Vid ströledighet som genererar en hel veckas ledighet
konsumeras även nolldagarna.

Ändringshistorik
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Ändringar

5. Referenser
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Kopia utskriven 2021-12-22

2 (3)

TITEL

Nattavtal SJG
DOKUMENTTYP

Avtal

DOKUMENTNUMMER

UTGÅVA

SEKRETESS

Intern

Mall: Övriga redovisande dokument.dot ver 3.0

Bilaga 1: Fridagsschema

Kopia utskriven 2021-12-22

3 (3)

