Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 13 maj 2020
Tid möte:
Lokal:

13 maj 2020, kl 14.00 – 17.00
Skype

Deltagare styrelsen:
Kent Johansson, ordförande JBS
Roberto Maiorana, Trafikverket
Madeleine Raukas, SJ
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Björn Asplund, Swedtrain
Ted Söderholm, Green Cargo
Robert Röder, FSJ
Lena Erixon, Trafikverket
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Övriga deltagare:
Sofia Lundberg
Viktor Finn
Håkan Sjöström
Jan-Åke Bergmark
Britt-Marie Olsson
Bo Olsson
Ulrica Sörman
Linn Bröms
Amelie Von Zweigbergk
Marie Skeppstedt

JBS sekretariat
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(FoI)
(Trafikinformation)
(Kompetens)
(Kompetens)
(JBS kommunikation)

1. Inledning
Kent Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen med ett särskilt välkommen till Pierre
Sandberg, Tågföretagen.
Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 11 februari 2020 anmäldes.
Minnesanteckningar från avstämningsmöte angående TTT 6 mars 2020 anmäldes.
Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.
2. Aktuell deltagarförteckning
Presenterandes aktuell deltagarförteckning.
3. JBS initiativ och arbetsgrupper
Lämnades rapport kring Stärkt branschsamverkan.

4. TTT
Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergmark
EL lämnar rapport om pågående arbete inom TTT. Arbetssättet som beslutats enligt ”Framtida
styrning TTT” implementeras och fortskrider. Mer personella resurser kommer att behövs för att
starta fler och mer riktade projekt. Inventering av punktlighetssamarbeten visar att det finns
förbättringspotentialer mellan alla forum. Först ut för nya arbetssättet med tankesmedjor var
Malmö den 6 maj.
Arbetsutskott har haft möte den 20 mars och 17 april för information av genomförda aktiviteter
och genomgång av risker och utmaningar.
Punktlighetsansvarigas förutsättningar skiljer sig åt mellan aktörerna, men rollens betydelse ökar
ytterligare med nya arbetssättet. Styrelsen uttalar att punktlighetsansvarigas roll är viktig för
arbetet inom TTT och att den fortsätter vara en naturlig ingång med mandat. Arbetsutskottet
kommer att fortsatt bevaka frågan samt frågor som rör personella resurser för att starta fler och
mer riktade projekt.
EL lämnar en särskild redovisning kring hur COVID-19 påverkar TTTs förmåga och hur det innebär
fördröjda leveranser.
5. Trafikinformation inklusive rapport kring regeringsuppdraget
Föredragande: Ulrica Sörman
Trafikverket har utsett Ulrica Sörman till ledningsansvarig för ”Utvecklingsgrupp för bättre trafikoch resenärsinformation”. Informeras om arbetsformerna för arbetet inom initiativet
Trafikinformation samt grupperingens sammansättning där komplettering skett av deltagare i
gruppen.
Information ges om det svar som lämnats till Regeringen angående Trafikverkets uppdrag och det
åtgärdsprogram som föreslagits. Bl a konstateras att många åtgärder i handlingsplanen kräver
deltagande från branschen även om Trafikverket ansvarar för dem.
Presenteras föreslagna åtgärder 2020 samt prioritering för initiativet Trafikinformation.
Informerades hur COVID-19 påverkar möjligheterna att genomföra planerade aktiviteter.
6. JBS arbetsutskott för TTT och Trafikinformation
Styrelsen har tidigare föreslagit att inrätta ett JBS arbetsutskott för TTT samt att ta upp frågan om
detta arbetsutskott också ska vara arbetsutskott för initiativet Trafikinformation. Styrelsen utser
följande ledamöter Madeleine Raukas, Linus Eriksson, Roberto Maiorana med Ted Söderholm som
ordförande till JBS arbetsutskott för TTT och Trafikinformation.
6. Kompetens
Föredragande: Linn Bröms
Trafikverket har utsett Linn Bröms till ledningsansvarig för JBS Kompetens. Trafikverket har anlitat
Amelie von Zweigbergk att som konsult under tiden fram till och med oktober 2020 medverka i
arbetet kring kompetensfrågor. Linn Bröms återrapporterar den ytterligare bearbetning som
gjorts av JBS Kompetensgrupp vad gäller arbetsformerna för JBS Kompetens. Aktivitetsplanen har
uppdaterats utifrån de förslag på aktiviteter som initierats från respektive organisationer. Vidare
har förändringar skett av planerade aktiviteter på grund av Covid- 19. JBS Kompetensgrupp har
särskilt diskuterat fortsatt arbete för att ytterligare förstärka och bredda samverkan och vad som
kan göra gemensamt inom branschen för att sprida och dela varandras arbeten.

7. Kompetensförsörjning i järnvägsbranschen
Föredragande: Amelie Von Zweigbergk
Amelie von Zweigbergk presenterar förslag kring vilka frågeställningar som bör belysas för att
tillgodose behovet av utbildning och kompetens inom järnvägssektorn. Styrelsen lämnar
synpunkter på frågeställningar som bör belysas i det fortsatta arbetet. Dessutom kommer
styrelsens ledamöter att lämna ytterligare synpunkter inför JBS Kompetensgrupps möte den 26
maj kring vilka frågeställningar och förslag som bör belysas i det fortsatta arbetet. Amelie von
Zweigbergk återkommer vid kommande styrelsemöte med ytterligare rapport.
8. Covid-19
Initiativen TTT, Trafikinformation och Kompetens har redovisat konsekvenserna angående Covid19 för arbetet inom respektive initiativ. .
TTT arbetsutskott följer upp frågan kring att TTTs och Trafikinformations egen förmåga och
möjligheter att fullfölja planerade aktiviteter. För Kompetens kommer JBS Kompetensgrupp att
fortsatt göra förändringar inom aktivitetsplanen.
Styrelsens ledamöter lämnar informationer kring hur Covid-19 påverkar olika aktörer inom
järnvägsbranschen. Det handlar om såväl den påverkan som finns för branschen som helhet när
det gäller att upprätthålla verksamhet och den ansträngda ekonomiska situationen som
möjligheterna att fullfölja gemensamma aktiviteter när det gäller samverkan inom branschen.
Fortsatta kontakter kommer att tas med Regeringen vad gäller att belysa konsekvenserna för
järnvägsbranschen. Vidare kommer ett underlag att förberedas till kommande styrelsemöte för
att belysa situationen för järnvägsbranschen och vilka effekter det har fått i respektive
organisationer och företag samt ange behovet av insatser för framtida verksamhet.
9. FoI
Föredragande: Ordförande, sekretariat och Bo Olsson
Information om pågående arbete inom EU vad gäller kommande satsningar för forskning och
innovation. Bl a har EU Kommissionen har föreslagit att 2021 ska bli det europeiska järnvägsåret.
En process har påbörjats, i nära dialog med akademier, för att utveckla ett koncept med nationella
excellensområden för forskning, innovation och kunskap. Presenteras underlag för gemensam
bevakning av att forskning och innovation för järnvägssystemet särskilt lyfts fram i arbetet med
den forskningspolitiska propositionen.
Fortsatta kontakter kommer att tas med parter inom JBS för att utifrån konceptet med nationella
excellensområden definiera behov av forskning och innovation samt undersöka möjligheter till
finansiering som behovsägare. Vidare tas kontakter med forskningsfinansiärer för att medverka
till att genom gemensamt samverkanssystem inom järnvägsbranschen stärka och öka insatserna
för forskning, innovation och kunskap för järnvägssystemet. Fortsatt gemensamt bevaka att
behoven av forskning och innovation för järnvägssystemet särskilt lyft fram i arbetet med den
forskningspolitiska propositionen.
10. JBS Kommunikationsgrupp
Föredragande: Marie Skeppstedt
Förslag till program för JBS konferensen den 18 september 2020 presenteras. Föreslås att i
programmet ta med och spegla hur Covid-19 påverkar branschen olika aktörer. Om inte
konferensen kan genomföras som fysiskt möte genomförs den som webbinarium på ca 1,5 timme.

11. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan
Föredragande: Ordförande och sekretariat
FSJ och Swedtrain har aktualiserat frågan om formerna för finansiering av JBS 2021 – 2023. Lena
Erixon åtog sig att i kontakt med styrelsens parter till styrelsens kommande möte förbereda
frågan om formerna för finansiering av JBS verksamhet 2021-2023.
12. Kommande möten
Kommande möten 2020
Styrelsemöte
JBS konferensen
Styrelsemöte
Styrelsemöte

2020-09-01
2020-09-18
2020-10-21
2020-11-19

Sekretariat bokar, efter avstämning, in datum 2021 för styrelsemöten och konferenser .
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 1 september 13.00-17.00.
Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ
1:a utskick till styrelsen
Material åter efter remissrunda
2:a utskick till styrelsen
Styrelsemöte
14. Mötet avslutades

24 augusti
25 augusti
27 augusti
31 augusti
1 september

