
 

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 3 maj 2022 

Tid möte: 3 maj 2022, kl 12.00 – 16.15 

Lokal: Jernhusen, Västra Järnvägsgatan 23, Stockholm 
 

Deltagare styrelsen: 
Lena Erixon, ordförande JBS, digitalt  
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen 
Ted Söderholm, Green Cargo  
Kerstin Gillsbro, Jernhusen  

Monica Lingegård, SJ 
Lars Backström, Västtrafik, digitalt  
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik  
Roberto Maiorana, Trafikverket  
Pierre Sandberg, Tågföretagen 
Henrik Dahlin, MTR Nordic 
Anmält förhinder: 
 

Övriga deltagare: 
Sofia Lundberg  JBS sekretariat 
Staffan Sporre   (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Pelle Andersson  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Tomas Ahlberg  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Britt-Marie Olsson  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Ulrica Sörman   (Trafik- och resenärsinformation) 
Maria Hägerdal   (Trafik- och resenärsinformation) 
Moa Bäckstedt  (JBS Kompetensförsörjning), digitalt 
Julia Valentin   (JBS kommunikation) 
 

Tema  
Kerstin Gillsbro hälsade välkommen och höll i tema sidosystem, med deltagare från Jernhusen och 
Trafikverket. Trafikverket återkommer i fråga gällande röda broschyren och eventuell 
uppdatering.  
 

1. Inledning 
Roberto Maiorana som mötesordförande samt Lena Erixon öppnar mötet.  
Presenterades rapport från ordförande och sekretariat. 
 

 

2. Aktuell deltagarförteckning 
Presenterades aktuell deltagarförteckning. När det gäller kommunikationsgruppen så kommer 
Julia sluta på MTR och ny ansvarig för gruppen behöver utses, Henrik Dahlin återkommer.  
 

 

3. JBS initiativ och arbetsgrupper  
Roberto berättade om demonstrationen av ”Varning för ankommande tåg” den 19 maj i 
Linköping. Styrelsen bjöds in att delta, separat mail med mer information skickas till JBS styrelse.  
Stärkt Branschsamverkan  
Det planeras nu för en uppföljare på de tidigare genomförda webbsända samtalen på temat 
konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg.  
 
Uppföljning från styrelseseminariet den 9 mars 
TEMA: Samhällsekonomiska bedömningar 
Trafikverket har under 2021 tagit fram en utvecklingsplan för järnvägsanalyser och nästa steg är 
att formera och komma igång med de aktiviteter som föreslås på kort och lång sikt.  



 

Utifrån de synpunkter som framkommit kommer Trafikverket att se över om något behöver 
justeras i utvecklingsplanen. Det finns en stark önskan från järnvägsbranschen att fortsätta 
dialogen och samverkan med Trafikverket i frågan och att JBS styrelse hålls underrättade om 
framdriften i utvecklingsplanen.   
TEMA: Effektiv kapacitetsanvändning 
I samband med styrelseseminariet i JBS den 9 mars 2022, presenterades och diskuterades 
Trafikverkets förslag om att ta in frågan om Effektiv kapacitetsanvändning som en del i dialogen 
som förs inom ramen för Stärkt branschsamverkan. Stärkt branschsamberkan har även fått i 
uppdrag att hålla JBS styrelse uppdaterade om framdriften. 
 
4. TTT 
Föredragande: Staffan Sporre, Britt-Marie Olsson, Pelle Andersson, Tomas Ahlberg  
Styrelsen beslutade att ge TTT i uppdrag att bryta ned delmålen enligt förslag i syfte att höja 
engagemanget i punktlighetsarbete, och få mer gripbara mål. 
I övrigt lämnades information och uppdatering kring arbetet i TTT. 
 

5. Datadelning/ Dataplattform 
Föredragande: Britt-Marie Olsson, Ulrica Sörman 
Styrelsen ställer sig bakom att uppdraget till TTT gällande datadelning/dataplattform från tidigare 
beslut förlängs året ut. Detta för att pågående arbete med TTT Dataplattform och genomförande 
av aktiviteter som fungerar som test ska kunna fungera som underlag för att ge en heltäckande 
bild av hur en dedikerad funktion för JBS datadelning kan drivas.  
JBS styrelse ställer sig även bakom TTTs och UBTRs förslag på piloter:  
UBTR, konkret användning av GPS-positioneringsdata utifrån kundperspektiv samt konkret 
användning av data om ersättningstrafik. TTT realtidskarta med lager för analys och data för 
konkret användning. 
 
 

6. Trafik- och resenärsinformation 
Föredragande: Ulrica Sörman och Maria Hägerdal  
Styrelsen beaktade och reflekterade kring information och status avseende UBTR:s arbete samt 
redovisning av resultatet på NKI-undersökningens utfall för T1 2022, i redovisningen presenteras 
utfall, hypoteser, förbättringsförslag och reflektioner. 
I övrigt lämnades information och uppdatering kring arbetet i UBTR. 
 

7. Kompetensförsörjning 
Föredragande: Moa Bäckstedt  
Styrelsen ställer sig bakom JBS Kompetensförsörjning förslag att JBS tar på sig ägandeskap av 
framtaget EVP för Järnvägsbranschen och ger JBS Kompetensförsörjning i uppdrag att förvalta och 
tillgängliggöra budskapet. Styrelsen gav även medskick att förenkla skrivningarna under EVP 
pelarna och att lägga till resor till transporter i pelaröverskriften.  
 I övrigt lämnades information och uppdatering kring arbetet i kompetensförsörjning. 
 

8. Kommunikation  
Föredragande: Julia Valentin 
Förslag till program för JBS konferensen 13 maj presenterades, styrelsen lämnade medskick vilka 
man önskar att kommunikationsgruppen tar hänsyn till. Styrelsen gav även input på valda teman 
för höstens strategiseminarium.   
 

9. Utvärdering ”årssammanfattning 2021”, uppföljning uppförandekoden, arbetsformer 
Föredragande: Ordförande/sekretariat  
Redovisning av uppföljande utvärdering av ”Årssammanfattning 2021” 



 

Styrelsen lämnar synpunkter kring genomförd uppföljande utvärdering, samt tog ställning till att 
fortsätta på motsvarande sätt gällande formerna för kommande uppföljande utvärdering  
Uppföljning uppförandekod 
Styrelsen beslutade att inom JBS samverkande parter fortsätta arbetet med att implementera JBS 
Uppförandekod.   
Reflektioner och förslag kring JBS arbetsformer 
Ordförande och sekretariat ser över underlag och presentationer till styrelsen i enlighet med de 
samstämmiga synpunkter som framkommit. Tema införs som återkommande punkt på styrelsen. 
JBS konferensen och strategiseminariet fyller ett viktigt syfte och bör fortsätta. Viktigt att vara 
tydliga med syfte och målgrupp men också att ta tillvara och diskutera de synpunkter och tankar 
som kommit fram på seminariet/konferensen i styrelsen. Initiativen tar med sig de synpunkter 
som framkommit vid intervjuer samt utvärderingen för att förbättra och utveckla arbetet i 
grupperna. Vid septembermötet avsätts tid för att diskutera inriktning 2023 men även JBS framtid 
efter 2023.  
 

10. Nästa styrelsemöte 16 september 2022 

Föredragande: Sekretariatet 

Värd Svensk Kollektivtrafik. Styrelsemöte kl 09.00 – 13.00, med tema och lunch för styrelsen 
12.00-13.00. 
 

11. Mötet avslutades             

         

         


