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Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 april 2016 är 
nu klara!  
 

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på 
septemberlönen. Avtalet gäller under perioden 1 april – 30 april 2017. 
 
Seko har tidigare i förhandlingarna blivit överens med SJ om nya tillägg 
för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörs-
tillägg. Överenskommelse har också tecknats om ändringar när det gäller 
avbytes- och förflyttningstid för åkande personal.  
 
Nu fortsätter pågående diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga 
viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den 
livegenskap som många medlemmar upplever idag, minska 
bortavarotiden för åkande personal och inte minst – att kunna få sluta 
senast kl. 19.00 dag före fridag.  
 
Seko och SJ är också överens om att det ska inrättas ett Bemannings-, 
deltids och arvodistråd på SJ. Rådets uppgift är att löpande följa 
användandet av visstidsanställda, deltidsanställda och bemannings-
personal. Ytterligare information kommer vid ett senare tillfälle. 

 
Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av 
lönesättande chef.  
  
 
För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se 
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Grundlöner SJ AB från den 1 april 2016: 
 
Tågmästare 
P 17 18 515 kronor 
P18 20 685 kronor 
P 19 24 310 kronor 
P 10 27 405 kronor  
 
 
Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare) 
P 28 19 605 kronor 
P 29 21 730 kronor  
P 20 24 590 kronor  
 
 
Fordonsoperatör 
P 37 21 690 kronor 
P 39 25 270 kronor  
P 30 28 530 kronor  
 
 
Depåoperatör 
P 48 19 820 kronor 
P 49 22 165 kronor  
P 40 24 550 kronor  
 
 
Komfortoperatör 
P 58  19 720 kronor 
P 59 21 170 kronor 
P 50 23 455 kronor 
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Tågvärd 
P 68 19 720 kronor 
P 69 21 730 kronor  
P 60 24 590 kronor  
 
 
Lokförare 
P 78  15 720 kronor  
P 79 28 848 kronor 
P 70 33 085 kronor  
 
 
 
Belopp för obekvämstillägg från den 1 april 2016: 
  
Enkel:  19,38 kr 
Kvalificerad:  43,27 kr 
Storhelg:   97,23 kr  
 
 
 
Är du inte medlem?   
Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. 
Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. 
Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig 
tryggare.  

Välkommen till Seko - med dig blir vi starkare!  

 

Seko Förhandlingsorganisation SJ 

 

Stefan Zetterlund  Lotta Tväråna 

 

E-post: seko.sj@sj.se 

Blogg:  http://blogg.sekosj.se 

	

	


