
 

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 19 november 2020 

Tid möte: 19 november 2020, kl 14.00 – 17.00 

Lokal: Skype  

 

Deltagare styrelsen: 
Kent Johansson, ordförande JBS 
Robert Röder, FSJ 
Ted Söderholm, Green Cargo  
Madeleine Raukas, SJ  
Lars Backström, Västtrafik  
Björn Asplund, Swedtrain (1 – 6)  
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik  
Lena Erixon, Trafikverket 
Roberto Maiorana, Trafikverket  
Pierre Sandberg, Tågföretagen 
 

Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen (1 – 5) 
Mark Jensen, MTR Nordic 

Anmält förhinder: 
Kerstin Gillsbro, Jernhusen  

Övriga deltagare: 
Sofia Lundberg  JBS sekretariat 
Viktor Finn   (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Håkan Sjöström  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Jan-Åke Bergmark  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Britt-Marie Olsson  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Ulrica Sörman   (Trafikinformation) 
Linn Bröms   (Kompetens) 
Amelie Von Zweigbergk  (Kompetensförsörjning järnvägssystemet) 
Marie Skeppstedt  (Ordförande JBS kommunikation) 
Ann Thunberg   (JBS konferensen genomförande digitalt) 
Magnus Landström  (Trafikverket, Kompositbromsblock) 
Nils Rosén   (Trafikverket, Kompositbromsblock) 
 
1. Inledning 

Kent Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

Byggföretagen och MTR Nordic ingår från och med 2021 som ledamöter i styrelsen. Catharina 
Elmsäter-Svärd och Mark Jensen presenterar sig och motiven till varför de ser det som angeläget 
att medverka i arbetet inom JBS. 
 

Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 21 oktober 2020 anmäldes. 

Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat. 

2. Aktuell deltagarförteckning 

Presenterandes aktuell deltagarförteckning. 

3. JBS initiativ och arbetsgrupper  

Särskilda rapporter har inte inkommit. 



 

 
4. TTT  

Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergman 

Uppdatering från TTT. Månadsrapport för oktober har presenterats. Tankesmedjor tas vidare och 
flera områden är återkommande vilket signalerar behov av projekt för att lösa hindren, exempel 
orsakskodning. AI-dialogen har haft en trög start men har kommit igång. Rapport från Utskottets 
möte. 
Förslag till upplägg för årssammanfattning presenteras samt förslag till verksamhetsplan. 

Rekommendationer ”För högre punktlighet” riktade till JBS, branschen och respektive aktör. 

Styrelsen godkände upplägget för årssammanfattning samt fokus för 2021 men lämnade i övrigt 

inga kommentarer inför fortsatta bearbetning av förslag till rekommendationer ”För högre 

punktlighet” riktade till JBS, branschen och respektive aktör. Lars Backström utses att ersätta 

Linus Eriksson i JBS Utskott. 

 

5. Kompetensförsörjning för järnvägssystemet  

Föredragande: Ordföranden och Amelie von Zweigbergk  

Vid föregående styrelsemöte, lämnades rapport från möte med Infrastrukturdepartementet och 
Utbildningsdepartementet samt förslag redovisades på åtgärder som i närtid bör genomföras 
inom det reguljära utbildningssystemet för att öka möjligheterna till utbildning och kompetens 
inom järnvägssystemet. Bland förslagen angavs: Höj taket för yrkesvuxersättningen till kommuner 
och motsvarande översyn av YH:s schablonersättningar. Ge kommuner rätt att ställa 
förkunskapskrav på yrkesvux. Skapa en branschskola för järnvägssektorn. Inrätta ett nationellt råd 
för kompetensförsörjningsfrågor inom infrastrukturbranschen.  

Styrelsen fullföljer att presenterade förslag redovisas som åtgärder som i närtid bör genomföras 
inom det reguljära utbildningssystemet. Vad gäller förslaget om branschskola så bör det även 
omfatta utbildningar inom gymnasium och YH.  

Amelie von Zweigbergk lämnar information från utredningsrapport angående Trafikverkets 
uppdrag kring ”Kompetensförsörjning i Järnvägsbranschen”. Trafikverket återkommer med förslag 
till uppföljning av rapporten. 

 

6. Trafikinformation 
Föredragande: Ulrica Sörman  

Information om pågående arbete inom ”Förutsättningar för servicenivåer” samt ”Samstämmig 
och lättförståeliga annonserade orsakskoder”. Vad gäller genomförda och kommande aktiviteter 
informeras bl. a.  om att den nya resenärsundersökning som Trafikverket tagit fram med stöd av 
branschen är klar. Även fördjupning av de gap som upptäcktes under kartläggningen av stört läge 
är klart. Arbetet med planering för 2021 presenteras. Styrelsen lämnar synpunkter kring 
presentationen. 
 

7. Kompetens 

Föredragande: Linn Bröms   

Information och statusrapportering. Digitala event fortsätter. Mestadels positiv feedback men 
sett till antalet personer nås inte lika många som vid fysiska träffar. Produktion av en podcast 
inom området utbildning och karriär pågår. Syftet är att ge lättillgängliga fakta kring utbildnings- 
och karriärvägar inom järnvägsbranschen. Syfte, strategi och mål är beslutat och finns 
konkretiserat för kommande arbete. Styrelsen lämnar synpunkter kring presentationen. 
 



 

 

 
 

8. JBS Kommunikationsgrupp 

Föredragande: Marie Skeppstedt, Ann Thunberg  
Information om förslag till genomförande och program för JBS konferens 11 mars 2021. Styrelsen 
ger synpunkter på redovisat förslag, bl. a. föreslås att kontakt tas med Infrastrukturministern för 
medverkan.   

9. Kompositbromsblock 
Föredragande: Magnus Landström och Nils Rosén 
Tågföretagen anmälde vid föregående styrelsemöte att man önskar en uppdatering av hur arbetet 
hos Trafikverket fortskrider kring frågor angående kompositbromsblock. Trafikverket redovisar 
pågående arbete angående frågor kring kompositbromsblock. Styrelsen lämnar synpunkter kring 
redovisade åtgärder, bland annat behov av ökad kapacitet. Föreslogs att en grupp etableras som 
löpande kan följa frågan. Trafikverket åtog sig att återkomma till berörda parter för att etablera 
en sådan grupp.  

10. JBS grunddokument  
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Vid behandling av frågan kring deltagare i JBS 2021 – 2023 föreslogs att se över behovet av 
kompletteringar och förändringar av ”JBS Grunddokument”. Styrelsen föreslår att bearbetning av 
nuvarande ”JBS Grunddokument” genomförs i samband med uppdrag om översyn med inriktning 
på 2022-2023. 

11. Utse ledamöter i särskilt Utskott 

Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Föregående styrelsemöte behandlade frågan om utformningen av ordförandeskap och sekretariat 
för åren 2021 – 2023 samt att tillsätta ett utskott med uppgift att se över frågan med inriktning på 
2022-2023. Lena Erixon åtog sig att leda utskottet och övriga som önskar delta anmäler detta. 
Förslag presenteras vid styrelsemötet den 26 maj 2021 med avrapportering vid styrelsemötet den 
2 februari 2021 
 

12. Finansiering 2021 

Föredragande: Ordförande/sekretariat 

Utifrån tidigare överenskomna principer antar styrelsen förslag till fördelning av ekonomiska 
insatser för respektive initiativ. Särskilt väcks frågan om behovet av att fortsatt driva, den för 
branschen gemensamt viktiga frågan, om stöd för att under rådande situation med Covid-19 
fullfölja samverkan inom de av JBS prioriterade initiativen. Föreslås att ordföranden fullföljer 
kontakter kring möjligheterna om ekonomiskt stöd för att fullfölja samverkan inom de av JBS 
prioriterade initiativen. 

13. JBS Verksamhetsbeskrivning 2021 -2023 

Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Presenteras förslag till ”JBS Verksamhetsbeskrivning 2021-2023. Styrelsen antar presenterat 
förslag. Viss ytterligare bearbetning kommer att ske utifrån komplettering i avsnittet kring 
styrelseparternas beskrivning av motiv för samarbetet samt komplettering från initiativ och 
arbetsgrupper.   

14. Verksamhetsredogörelse 2020 

Föredragande: Ordförande/sekretariat 



 

Styrelsen antar presenterat förslag till Verksamhetsredogörelse 2020 som kan utgöra underlag för 
redovisning av JBS inom respektive parters verksamhetsberättelser. 

15. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan 

Trafikverket har initierat en fråga om formerna för rapportering till styrelsen från prioriterade 
initiativ.  Ordförande/sekretariat gör en genomgång med respektive initiativansvarig utifrån 
inkomna synpunkter. 

Övriga frågor som lyfts under remissrundan har behandlats i samband med övriga ärenden. 

16. Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte är tisdag den 2 februari 09.00-12.00, Skype 

Material in till styrelsemöte     21 januari 

1:a utskick till styrelsen     22 januari 

Material åter efter remissrunda    27 januari 

2:a utskick till styrelsen     29 januari 

Styrelsemöte      2 februari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17. Mötet avslutades 

Under mötet framförde styrelsens ledamöter tack till Robert Röder och Björn Asplund för deras 

engagerande arbete för samverkan in JBS och JBS styrelse.  

  

   

 


