
Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. 
 

Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 

§ 1. Avtalets omfattning. 

 Här har före detta KY-utbildning ersatts med ”YH-utbildning”. 

 

§ 2.  Mom. 3.4   Ersättning för ökade resekostnader 
Infogat en mening som föll bort 2012 enligt följande: 

”Reskostnadsersättning enligt denna bestämmelse kan inte utbetalas samtidigt 

som ersättning enligt § 2 mom 3.1”. 

 

§ 6. 6.1 Avgränsningar 

Kompletterat med text: ”AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö”. 

 

§ 7. 7.12 Nattarbete 

Infört text om att det ska vara skriftlig överenskommelse. 

 

§ 8. Arbetstid – avstämningsperiod 
Ny text i inledningen:  

”Finns behov av ytterligare uttag av arbetstid måste överenskommelse först göras med 

berörd personalorganisation (se bilaga M, Blanketter).” 

 

§ 8. 8.2 Framförhållning vid planering 

Ny text för att påpeka vikten av planering: 

”Meddelande om ändrad arbetstidsförläggning senast under föregående arbetspass 

skall användas restriktivt. Särskilt viktigt är det med god framförhållning vid beordring 

till arbete på annan ort.” 

 

§ 9 Ersättningar 

Ny text: ”Sammanhängande arbetstid som överstiger 8 timmar helgfri måndag 

– fredag mellan 06.00 och 18.00 ersätts med lönetillägg kväll.”  

Ny punkt a: ”a    Sammanhängande arbetstid i direkt anslutning efter 

nattarbete som pågått mer än fem timmar”. 

 

§ 10. 10.3 Kontantersatt beredskap 

Komplettering sist i Punkt 5:  

utbetalas ersättning för de 16 första timmarna av den indragna beredskapen 

eller den kortare tid som beredskapen skulle ha omfattat för i lista fastställd 



beredskap, som inte kommer till stånd och besked härom lämnas senare än 14 

respektive 7 dagar före den indragna beredskapen. ”Gäller även tidsvärderad 

beredskap”. 

 

§ 12. 12.2 Flerdygnsförrättning 

Förtydligande text: 

Restid som faller inom klockslagen för arbetstagarens ordinarie arbetstid 

räknas som arbetstid. ”Vid flerdygnsförrättning så ska planerad arbetstid vara 

ordinarie arbetstid.” 

 

§ 17. 17.2 Semesterns längd 

Borttagen inaktuell text: 

De medarbetare som den 1 okt 2012 har sin anställning i Infranord AB och har 

28 semesterdager erhåller 29 dagar alt 30 enligt detta avtal från den 1 jan 

2013. 

De medarbetare som den 1 okt 2012 har sin anställning i Infranord AB och 

tidigare träffat överenskommelse om antal semesterdagar/ ersättningar 

behåller dessa enligt tidigare överenskommelser.  

 

17.10.5 Sammanlagd ledighet kortare än tre veckor 

Borttagen inaktuell text: 

Om antalet semesterkonsumerande dagar som ingår i semesterledigheten är 

mindre än fem skall lördag/söndag bytas ut mot semesterkonsumerande dag så 

länge detta antal inte uppnåtts. 

 

§ 20. 20.2 Villkor för föräldrapenningtillägg 

Förtydligande i rubrik ”tillägg”. 

Ny anmärkning: 

”Anm: Föräldrapenningtillägg betalas ej för s k ”pappa-dagar”, vid vård av sjukt 

barn eller när arbetstagare får föräldrapenning enligt lägstanivå från 

Försäkringskassan.” 

 

§ 21. 21.2.1 Ledighet med lön beviljas i följande fall  

 Borttagen definition av ”nära anhörig” eftersom den idag är svår att definiera, 

ansvarig chef får bedöma från fall till fall om ledighet ska beviljas: 

Med "nära anhörig" förstås make/maka, barn, syskon, föräldrar, mor-, 

farföräldrar och svärföräldrar. Med make/maka jämställs person som 

arbetstagaren sammanlever med under äktenskapsliknande förhållanden (d v s 

om man har samma mantalsskrivningsadress eller sammanbor och har 

hemmavarande gemensamma barn).  



 

Bilaga E - Överenskommelse om avsteg och kompensation vid förläggning av semester 

vid Infranord 
 

§ 4  Utryckning under semester 

Ny punkt vilken ersättning som utgår om någon arbetar på helg innan eller 

efter semester när man har rätt att vara ledig: 

”c. Vid arbete på lördag, söndag när rätt till ledighet föreligger enligt §§ 17.10.4 

och 17.10.5 ersätts detta med 1 000 kr per dag.” 

 

Bilaga H - Resebestämmelser 

 

Mom 7 Traktamente m.m. 
”Förrättningstillägg” har ändrats till ”Ersättning för egen 
husvagn”:  
”Om medarbetaren efter överenskommelse med företaget använder egen 

husvagn vid flerdygnsförrättning betalas nattraktamente och ersättning för 

egen husvagn enligt mom 7.1. 

Ersättning för egen husvagn utbetalas även för dag under uppehåll eller avbrott 

om högst 10 dagar. Ersättning för egen husvagn kan utbetalas för längre tid, 

dock högst 30 dagar, om uppehållet beror på omständigheter som 

medarbetaren inte råder över. För rätt till ersättning över 10 dagar krävs 

särskild överenskommelse mellan Infranord och arbetstagaren.” 

 

Bilaga I Fastställande av grundlön för vissa yrkeskategorier 

 Justerats till aktuellt belopp: 

”Lägsta grundlön fr om 2015-04-01    149 kr/tim 25 926 kr/mån” 

  

Justerats till aktuellt belopp: 

Feriearbetare (gäller fr o m 2015-04-01) 

    kr/tim  kr/mån

 - Fyllt 18 år men inte 19 år   116,43 kr  19 445 kr                     

- Fyllt 17 år men inte 18 år   93,15 kr   15 556 kr 

- Fyllt 16 år men inte 17 år    77,62 kr  12 963 kr 

  

 

 

 



Bilaga J - Beloppsbilaga till §§ 6-16 arbetstid 

Justerat till aktuellt belopp: 

9. Utryckningstillägg   620 

kr/ 

tillfälle 

 

 

Bilaga K - Förhandlingsprotokoll till §§ 6-16 Arbetstid 

 

§ 1. ….. ”Chefer och” medarbetare ska genom information och utbildning vara 

medvetna om arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar….. 

 

4 §. Ny skrivning:  
Parterna är överens om att ständigt utvärdera hur avtalet har 
tillämpats. Visar det sig att tillämpningen i vissa delar inte 
motsvarar intentionerna i avtalet, är parterna beredda att 
förhandla om erforderliga ändringar. ”Parterna ska undersöka 
tillämpningen av avtalet bland annat med avseende på vilka 
avvikelser mot arbetstidsreglerna som är vanligast förekommande, 
vilken typ av arbete, regionala skillnader mm. Detta arbete ska 
leda fram till riktade insatser i form av utbildning och 
stödåtgärder. Arbetet kommer att göras i den partsgemensamma 
avtalsgruppen.”  

 

Bilaga N – Förhandlingsprotokoll 

 Nya texter: 

§ 2 Vissa förändringar i företagsavtalet kräver en anpassning av våra stödsystem. 

Parterna är därför överens om att förändringen i § 9 inte kommer att träda i 

kraft förrän 2015-08-01. 

§ 5 För att undvika missförstånd om vad som överenskommits mellan 

arbetsledning och ATO eller arbetsledning och medarbetare angående utökat 

antal nätter vid nattarbete, viloperiod, fridagsperiod, utökat arbetstidsuttag 

och planering i samband med flerdygnsförrättning är parterna överens om att 

blanketterna i bilaga M ska användas. 

§ 7 Införandet av ett nytt avtal är ett chefsansvar. När nya befattningshavare 

tillsätts inom Infranord ska ansvaret för avtalet klargöras och kunskap om 

tillämpning av lag och avtal säkerställas. Arbetet med att ta fram utbildnings- 

och genomförandeplan ska genomföras partsgemensamt och startas i 2015. 



Den partsgemensamma gruppens arbete ska redovisas i Infranords centrala 

samverkansgrupp. 

 

Ett antal §§. 

Ny text:  

”se bilaga M, Blanketter”. Hänvisning till att det finns en ny bilaga med blankett 

som ska användas. 

Bilaga M – Blanketter 

Nummer i VAS Namn 

 

2749  Överenskommelse om fridags- och viloperiod, § 7.8 

1057 Överenskommelse, arbete mer än 230 timmar/fler än 11 nätter,      §§ 

7.12 och 8  

3051 Överenskommelse, arbete ytterligare max 200 timmar utöver 

arbetstidsmått + 100 timmar/dispens av ATO för uttag av ytterligare 

arbetstid (avser tid utöver arbetstidsmåttet+100+200 timmar), § 8.1 

1061  Flyttning av fastställd semester, §17.13.5 

4897  Reseorder vid flerdygnsförrättning, Bilaga H mom 5 


