
 

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 1 december 2022 
Tid möte: 1 december 2022, kl 13.10 – 16.40 
Lokal: MTR, Rålambsvägen 17, Stockholm 
 

Deltagare styrelsen: 
Lena Erixon, ordförande JBS, digitalt  
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen, digitalt 
Ted Söderholm, Green Cargo  
Kerstin Gillsbro, Jernhusen, till 15.00  

Monica Lingegård, SJ, digitalt ej 13.30-14.30 
David Lagneholm, Trafikförvaltningen, Region Stockholm 
Roberto Maiorana, Trafikverket 
Ann-Sofi Granberg, Trafikverket  
Henrik Dahlin, MTR Nordic 
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik  
Anmält förhinder: 
Pierre Sandberg, Tågföretagen 
Lars Backström, Västtrafik 
 

Övriga deltagare: 
Sofia Lundberg  JBS sekretariat 
Staffan Sporre   TTT Exekutiv ledningsgrupp 
Carl Strandberg  TTT Exekutiv ledningsgrupp 
Tomas Ahlberg  TTT Exekutiv ledningsgrupp 
Ulrica Sörman   Trafik- och resenärsinformation 
Staffan Grönwald från MTR  Trafik- och resenärsinformation 
Moa Bäckstedt  JBS Kompetensförsörjning digitalt 
Emilie Hollingby  JBS kommunikation 
Bo Olsson    Forskning och innovation 
Johan Jonsson   Forskning och innovation 
 
Tema inriktning 2023 och JBS framtid efter 2023 samt roll för ordförande och sekretariat. 
 
1. Inledning 
Lena Erixon som mötesordförande öppnade mötet.  
Presenterades rapport från ordförande och sekretariat. 
 

2. Aktuell deltagarförteckning 
Presenterades aktuell deltagarförteckning.  
När det gäller exekutiva ledningen för TTT kommer Carl Strandberg från årsskiftet att ta över Pelle 
Anderssons plats, Carl hälsades välkommen.   
 

3. JBS initiativ, arbetsgrupper samt särskilda uppdrag  
Stärkt Branschsamverkan  
Den 18 oktober genomfördes ett webbsänt samtal på temat ”Konkurrenskraftiga godstransporter 
på järnväg och med sjöfart” där bland annat Trafikverkets och Sjöfartsverkets generaldirektörer 
medverkade tillsammans med ledande företrädare för hamnar, terminaler, rederier, 
järnvägsföretag och varuägare. 
 

4. TTT 
Föredragande: Staffan Sporre, Carl Strandberg, Tomas Ahlberg  
Styrelsen fick bland annat information om ett ”storlabb” som genomfördes den 8 november med 
operativ personal – 20 deltagare med förar- och trafikledningskompetens som deltog i en heldags 



 

diskussion om operativ dialog och trafikering i stört läge. Det gav en mängd konkreta medskick, 
stort som smått, att jobba vidare med. I övrigt lämnades information och uppdatering kring 
arbetet i TTT. 
 

5. Datadelning/ Dataplattform 
Föredragande: Staffan Sporre, Ulrica Sörman 
Styrelsen fick information om arbetet som genomförts inom ramen för 
datadelning/dataplattform. JBS styrelse fattade beslut om att ställa sig bakom förslagna 
rekommendationer innebärande bland annat att samordningsfunktionen för datadelning samt 
plattform för datadelning bör ha sin hemvist på Trafikverket. Trafikverket återkommer vid 
styrelsemötet den 26 januari med en fortsatt tidplan för arbetet. 
  

6. Trafik- och resenärsinformation 
Föredragande: Ulrica Sörman och Staffan Grönwald  
Styrelsen fick ta del av information och status avseende UBTR:s  arbete och kommande 
aktiviteter. Styrelsen gjorde inspelet att det är viktigt att ha dialog och samsyn med RKM när det 
gäller arbetet. 
 

7. Kompetensförsörjning 
Föredragande: Moa Bäckstedt 
Styrelsen tog del av statusuppdatering av pågående arbete. Styrelsen fick även ta del av 
initiativets inriktningsförslag för 2023 och framåt och ställde sig bakom att gruppen tydliggör 
inriktning och fokuserar på attraktivitetsarbete.  
 

8. Kommunikation  
Föredragande: Emilie Hollingby  
Styrelsen fick en presentation av utvärderingen från JBS strategiseminarium den 19/10 och gav 
några tankar och inspel till kommande seminarium. JBS styrelse ställde sig bakom 
kommunikationsgruppens förslag alternativ 1 att JBS konferensen i fortsättningen ska genomföras 
vartannat år och andra initiativ de år konferensen inte genomförs. Styrelsen önskar dock att det 
genomförs en JBS konferens den 9 mars 2023, styrelsen gav även lite inspel till 
kommunikationsgruppen när det gäller teman. 
 

9. Lägesrapport, information kring förestående tidtabellsskiftet 
Föredragande: Ann-Sofi Granberg  
Styrelsen fick en samlad lägesrapport samt information kring förestående tidtabellsskiftet. Frågan 
hanteras även i ett flertal andra konstellationer och grupperingar. Förutom införandet av nya 
arbetssätt och nytt stödsystem är kommunikationen kring förändringen och de utmaningar vi ser 
viktig. Styrelsen pratade om vikten av att tänka på hur vi kommunicerar i branschen. 
 

10. Järnvägsbranschens Forskning och Innovation 
Föredragande: Bo Olsson och Johan Jonsson 
Styrelsen fick ta del av information kring det nyligen uppstartade EU Horisont Europa 
partnerskapet Europe´s Rail och om de därtill knutna svenska samarbetena samt om de 
huvudsakliga inriktningarna. Styrelsen fick även en rapport kring hur arbetet framskrider inom de 
svenska järnvägstekniska ”Excellensområdena”. Styrelsen delgavs även information gällande 
uppstarten av förberedelserna för mid-term utvärderingarna samt nästa europeiska 
forskningsprogram. Styrelsen gjorde inspel och ställde frågor kring pågående och kommande 
forskning. 
 
 

11. JBS Inriktning 2023 samt JBS framtid efter 2023 
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
JBS styrelsen antog ”Verksamhetsbeskrivning 2023-2026”.  Materialet har tagits fram genom att 
parterna medverkat med underlag samt att pågående initiativ och arbetsgrupper lämnat underlag 



 

och förslag. Styrelsen kommer under våren 2023 göra ett fördjupat arbete kring JBS inriktning för 
2024-26. Trafikverket tittar närmare på om kapacitet bör övergå till att vara ett prioriterat initiativ 
inom JBS samt hur JBS ska vara delaktiga i det fortsatta arbetet kring datadelning. Det 
diskuterades även i styrelsen om arbetet kring säkerhet bör lyftas upp och få en tydligare 
inriktning, detta behöver dock stämmas av mot andra pågående initiativ i branschen. 
 

JBS nuvarande ordförande kommer att lämna sitt arbete under första kvartalet 2023 och två i JBS 
styrelse utsågs att med hjälp av rekryteringsföretag påbörja arbetet med att rekrytera en ny 
ordförande. 
 

Styrelsen godkände Vossloh som ny part i JBS styrelse att representera materialförsörjningssidan 
inom järnvägen.  
 

I JBS utskott ingår för närvarande Ted Söderholm, Green Cargo, Monica Lingegård, SJ, Lars 
Backström, Västtrafik och Ann-Sofi Granberg, Trafikverket. Från 2023 beslutades att följande 
personer kommer ingå i utskottet; sammankallande Henrik Dahlin, MTR Nordic, David Lagneholm, 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Anna Ericsson, verksamhetsområdeschef Trafik, Trafikverket, 
efterträdare till Ted Söderholm, Green Cargo.  Monica Lingegård, SJ funderar och återkommer om 
hon önskar kvarstå i utskottet. 
 

Styrelsen ställde sig bakom den alternativa finansieringen av JBS verksamhet 2023 totalt 9 mkr varav  
ny medlem bidrar med 500 tkr och TrV med ytterligare 500 tkr. De tillkommande medlen kommer att 
prioriteras för åtgärder inom området datadelning. 
 

12. Verksamhetsredogörelse 2022  
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Styrelsen antog presenterat förslag till Verksamhetsredogörelse 2022. 
 

13. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan 
Styrelsen var enig om att under våren avsätta en hel eller del av dag att diskutera JBS inriktning 
för 2024-2026. Ett tänkbart upplägg skulle kunna vara kunskapshöjande föredrag på förmiddagen 
och dialog för styrelsen kring JBS 2024-2026 under eftermiddagen. 
 
 

14. Nästa styrelsemöte 26 januari 2023 
Föredragande: Sekretariatet 
Värd Tågföretagen. Styrelsemöte kl. 09.00 – 13.00, med tema och lunch för styrelsen 12.00-13.00. 
 
 

15. Mötet avslutades             
         
         
 

 


