
 

 
 
Nu är lönerevisionen 2014 avslutad för SEKO:s del. Den slutade med att vi reviderade 
befattningslönerna med 1,66%. Vi hade 1,65% från början men valde att lägga de fasta tilläggen i 
potten och kunde då få ut 1,66%. Nedan följer de nya befattningslönerna för medlemmar i SEKO. De 
nya lönerna kommer att börja gälla från och med december månads lön och det retroaktiva kommer 
också att betalas ut på december månads lön. De nya lönerna gäller under perioden 2014-06-18 till 
2015-03-31. 
  
Nya löner ombordpersonal: 
 
P87  21580 kronor (utbildningslön) 
P88  24499 kronor (från första egna tur) 
P89  26030 kronor (efter 12 månader i P88) 
P80  27695 kronor (efter 24 månader i P89 om man är ags) 
 
Nya löner förare: 
 
P97  21580 kronor (utbildningslön) 
P98  27998 kronor (från första egna turen) 
P99  29645 kronor (efter 12 månader i P98)* 
P90  34105 kronor (efter 24 månader i P99)* 
 
* eller ett år alternativt tre år i yrket 
 
OB-tillägg: 
  
Enkelt: 18,47:- 
Kvalificerat: 41,25:- 
Storhelg: 92,69:-     
 
Lön för timanställda: 
 
I vanliga fall så räknar man ut timlön genom att man tar den ordinarie grundlönen dividerat med 158. 
Tack vare SEKO:s uppgörelse så räknar man istället ut ett genomsnitt på samtliga anställda i 
företaget, i samma yrkeskategori. Detta genomsnitt kallas för GFL (Genomsnittligt förtjänstläge) Det 
innebär att det lägsta du som timanställd och medlem i SEKO tjänar är: 
 
Tågvärd: 171,37 /timme 
Lokförare: 206.96 /timme 
 
Skulle du som timanställd få en tur utlagd mindre än 48 timmar innan den börjar eller om din tur blir 
ändrad mindre än 48 timmar innan den börjar får du dessutom ett påslag på 6% av timlönen per 
timme och du tjänar då: 
 
Tågvärd: 181,65 /timme 
Lokförare: 219,38 /timme 
 
Hanteringen med 6%-påslaget måste göras manuellt så se till att det rapporteras in. Observera att 
om du som timanställd idag på grund av tidigare yrkeserfarenhet redan har en högre timlön än GFL 
så får du naturligtvis behålla den timlönen. Du behöver alltså aldrig sänka din timlön. 
 



 

  
Som många av er säkert redan känner till så var ju SEKO inblandade i en strejk i somras. Strejken bröt 
ut delvis på grund av att Veolia sade upp en massa personal och erbjöd dem återanställning på deltid. 
Men även för att de centrala branschavtalsförhandlingarna hade strandat. SEKO valde då som 
ensamt fackförbund att varsla om konflikt och strejken bröt ut den 2/6-2014. Efter ytterligare varsel 
och sympatiåtgärder kunde en överenskommelse träffas mellan SEKO och arbetsgivarorganisationen 
Almega den 17/6-2014.  
  
I denna överenskommelse gjordes en uppgörelse för att lösa situationen på Veolia och man lade en 
spärr på hur mycket deltidsanställd personal Veolia får lov att använda. Men man gjorde också några 
överenskommelser som kom att påverka årets lönerevision för vår del. 
  
Dels så fick man till några skrivningar till det centrala avtalet där den viktigaste är "att 
grundanställningsformen inom spårtrafikområdet är tillsvidareanställning på heltid". 
  
Man gjorde även en uppgörelse för att stävja missbruket av timanställningar. Detta genom att göra 
det betydligt dyrare för arbetsgivarna att anställa timanställda, genom att timanställda får en timlön 
beräknad på genomsnittet i yrkeskategorin på företaget. I rena kronor så blir resultatet att en 
nyanställd timanställd tjänar drygt 16 kronor mer i timmen om personen är SEKO-medlem. Denna 
uppgörelse får vi alla vara med och betala på genom att avstå 0,15%-enheter ifrån årets 
löneutrymme som från början var 1,8%. SEKO har i år alltså haft 1,65 som utgångspunkt. Observera 
att det endast är i år som vi avstår ifrån detta. Nästa år har vi samma grundförutsättningar som andra 
fackförbund.  
  
Det finns flera anledningar till varför årets revision dragit ut på tiden. Men huvudanledningarna är 
följande: Dels har det mesta som blivit sagt och gjort dubbelkollats med SJAB, och dels har vi inte 
varit överens om vart vi ska placera skrivningarna ifrån sommarens uppgörelse. Nu blev lösningen att 
de hamnade i förhandlingsprotokollet för årets lönerevision och utifrån det får vi jobba vidare med 
kampen för "rätt till heltid, möjlighet till deltid". 
 
Detta är en av våra kärnfrågor inom SEKO och vi tror på den uppgörelse som gjordes i somras. Vi får 
alla solidariskt avstå 0,14%-enheter för att gemensamt försöka få till en förändring. Missbruket av 
osäkra anställningsformer är ett utbrett samhällsproblem och även om vi kanske än så länge inte har 
så mycket timanställda på Götalandståg så vet man aldrig hur framtiden ser ut om ingenting görs åt 
det. Man skulle enkelt kunna beskriva det med att kampen för rätten till heltid i år kostar 
fastanställda medlemmar mellan 34 och 47 kronor i månaden.  
 
En konsekvens av att vi i somras gick åt olika håll blir att vi från och med nu har två olika lönestegar 
inom SJ Götalandståg. En för medlemmar i SEKO och en annan för medlemmar i andra fackförbund 
och de som är oorganiserade. Det uppstår också en massa frågor kring detta och några av dom 
försöker vi svara på här nedanför. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varför är revisionsdatumet 18/6-2014? 
 
I normalfallet så revideras våra löner från och med 1/4 varje år. Förra året (2013) så var ju SEKO 
inblandad i en konflikt som då gällde våra löner och vårt kollektivavtal här på Götalandståg. SEKO 
varslade som ensamt fackförbund om konflikt men det hann dock aldrig bli strejk det året och på 
grund av den uppgörelsen som gjordes då så flyttades detta årets (2014) revisionsdatum fram till den 
1/6. När det sedan blev strejk i år så innebar detta att vi inte får tillgodoräkna oss den tid som 
strejken pågick och därför blir 2014 års revisionsdatum för SEKO:s del den 18/6.  
 
Jag är SEKO-medlem men har inte fått den lön som ni säger att SEKO-medlemmar ska ha? 
 
Då fanns du inte med på vår medlemslista vid revisionsdatumet. Det beror antingen på att du inte var 
SEKO-medlem då eller att du har legat kodad som medlem i fel SEKO-klubb.  
 
Vad ska jag göra om jag som SEKO-medlem fått fel lön? 
 
Du gör ingenting. Om du har månadslön ur befattningslönerna ovan så kommer dessa att revideras 
en gång om året. Så vid nästa revisionsdatum kommer din lön att justeras till SEKO:s nivå det året. 
Och nästa revisionsdatum är den 31/3-2015. Men observera att du INTE behöver betala tillbaka 
något av det du redan har fått. 
 
Om jag är timanställd då, måste jag också vänta tills nästa år innan jag får den högre timlönen? 
 
Nej, SEKO-timanställdas löner ska ändras så fort som möjligt. Har du idag en lägre timlön än 
genomsnittslönen (GFL) som gäller för timanställda SEKO-medlemmar så ta kontakt med oss genom 
att skicka ett mail till Robert.Gordon@sj.se så meddelar vi arbetsgivaren detta. Du kommer sedan att 
få den nya timlönen så fort vi har rapporterat in dig till arbetsgivaren och de har haft möjlighet att 
uppdatera lönesystemet. 
 
Får timanställda också retroaktiv lön från den 18/6? 
 
Ja. För de timmar som du har gjort från den 18/6 kommer du att få mellanskillnaden mellan den 
gamla och nya timlönen utbetald retroaktivt.  
 
Har ni fler frågor eller funderar på något angående årets lönerevision så tveka inte att ta kontakt 
med någon av dina lokala SEKO-ombud så ska vi göra vårt bästa för att svara er. 
 
Hälsningar SEKO klubb Västtåg  
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