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Järnvägsbranschens kollektivavtal

Övertids- och skiftbytesförbud från 24.2.2020 framåt
Järnvägsbranschens kollektivförhandlingar har pågått sedan 3 december 2019. Innan dess sade Palta upp
kollektivavtalet och valde därmed att inte utnyttja optionsåret
Den största tvistefrågan i förhandlingarna har varit en strykning av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning. Arbetsgivarna har uppvisat en tydlig ovilja att bidra till att nå en uppgörelse. Därför har JHL beslutat att
utlysa ett övertids- och skiftbytesförbud för alla arbeten som omfattas av kollektivavtalet för järnvägsbranschen. Förbudet börjar 24.2.2020 och gäller tills vidare. JHL avråder även från lokala avtal.
Nedan finns tolkningar av tidigare tillvägagångssätt i samband med övertids- och skiftbytesförbud.

Anvisningar kring järnvägsbranschens övertids- och skiftbytesförbud
Om övertids- och skiftbytesförbudet börjar mitt under en arbetsperiod ska de skift som står på arbetsschemat
slutföras oavsett om det som helhet resulterar i övertid.
Övertid på grund av förseningar i persontrafiken är tillåten, det vill säga att tågen körs till slutstationen. Den
nationella passagerartrafiken tryggas vid behov med övertidsarbete.
Tåg som på grund av materielskador eller naturfenomen (t.ex. storm) stannar mellan stationerna körs som
vanligt till stationer eller depåer enligt tidtabellen.
Förbudet gäller inte arbetsuppgifter där ett avbrott skulle medföra fara för liv och hälsa. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte heller arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på
grund av sin natur inte kan skjutas upp (t.ex. övervakning vid transport av farliga ämnen).
Röjningsarbete. Om en urspårning medför eller kan medföra betydande fara för hälsa och säkerhet omfattas
arbetet inte av övertidsförbudet. Gäller situationer med betydande risk för hälsa eller säkerhet.
Lokala avtal. Lokala avtal ingås inte från och med samma datum och vid behov inleds uppsägningar av avtal.
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