Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 26 maj 2021
Tid möte:
26 maj 2021, kl 14.00 – 17.40
Lokal:
Skype
Deltagare styrelsen:
Kent Johansson, ordförande JBS ej punkt 11
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen
Erica Kronhöffer, Green Cargo
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Monica Lingegård, SJ från punkt 10
Emelie Backede, Västtrafik
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Lena Erixon, Trafikverket
Roberto Maiorana, Trafikverket
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Henrik Dahlin, MTR Nordic
Övriga styrelsen:
Madeleine Raukas, SJ
Anmält förhinder:
Ted Söderholm, Green Cargo
Lars Backström, Västtrafik
Övriga deltagare:
Sofia Lundberg
Viktor Finn
Håkan Sjöström
Pelle Andersson
Jan-Åke Bergmark
Britt-Marie Olsson
Ulrica Sörman
Linn Bröms
Julia Valentin
Annelie Nylander

JBS sekretariat ej punkt 11
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(Trafikinformation)
(JBS Kompetens statusrapport)
(JBS kommunikation)
(JBS kommunikation ”Europaåret för järnväg ”)

1. Inledning
Kent Johansson hälsar välkommen och öppnar mötet.
Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 2 februari 2021 anmäls.
Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.
2. Aktuell deltagarförteckning
Presenterades aktuell deltagarförteckning. Ny remissansvarig för ”regionala” är Emelie Backede,
Västtrafik. Pelle Andersson, Green Cargo ersätter Håkan Sjöström i TTTs Exekutiva Ledningsgrupp.
Ny punktlighetsansvarig inom Green Cargo är Nicklas Blom.
3. JBS initiativ och arbetsgrupper
Information från Stärkt Branschsamverkan och FoI samt särskild information från Trafikverket
angående arbetet ”Obehöriga i spår” utifrån inkomna synpunkter under remissrundan.
Trafikverket har utsett särskild samordnare för obehöriga i spår.
4. TTT
Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Pelle Andersson, Jan-Åke
Bergmark.

TTTs månadsrapporter för februari, mars och april har sänts separat. Av statusuppdatering
framgår få projekt i pipeline pga begränsad resurstillgång från aktörer samt indikationer på
minskad aktivitetsnivå. Ambitionsnivån på punktlighetsarbetet hos respektive aktör bör öka för
att nå 95% systempunktlighet. Dataanalyser visar på prognoser runt 91-93% under 2021 samt
2022. Styrelsen uppskattade prognosindikationen och betonade vikten av att ha kvar målet med
95% och ambitionsnivån som detta innebär. I det fortsatta arbetet är det viktigt att visa vilka
åtgärder som behövs gemensamt samt vilka åtgärder som respektive parter behöver göra.
Ett särskilt tack framfördes till Håkan Sjöström för bra arbete och insatser inom TTTs Exekutiva
Ledningsgrupp.
5. Datadelning/ dataplattform
Föredragande: JBS Utskott
Redovisades förslag till fortsatta insatser för gemensam datadelning/ dataplattform. Behov av
dataplattform samt datadelning är angelägen då situationen idag är ett stort hinder för vidare
punktlighetsarbete. Föreslås att arbetet med datadelning inom branschen påbörjas enligt
redovisat förslag samt att TTT startar upp pilot för branschgemensam dataplattform.
6. Trafikinformation
Föredragande: Ulrica Sörman
I statusuppdatering redovisades bl a implementering första omgången av annonserade orsaker,
möte för riktad FoI-utlysning samt rekommendation för resenärsmeddelanden.
Föreslås att parternas medverkan med deltagare i arbetsgruppen fortsatt bevakas samt att
Trafikverket följer upp frågan om kommunikativt stöd.
7. Kompetens
Föredragande: Linn Bröms
Utöver statusuppdatering lämnades information om insatser i närtid med anknytning till
Trafikverkets regeringsuppdrag att utreda möjligheterna för att etablera en branschskola inom
järnvägsområdet samt öka attraktiviteten för yrken inom järnvägsbranschen.
Trafikverket har för avsikt att ta fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande, EVP, för branschen.
Företrädare för deltagare inom JBS avses delta för att samla in nödvändig data. Togs särskilt upp
frågan om kopplingen mellan branschgemensamt EVP och enskilda företags EVP. Styrelsen ställde
sig bakom arbetet med gemensamt arbete med EVP.
8. Kommunikation
Föredragande: Julia Valentin och Annelie Nylander
Presenterades utvärdering av JBS konferensen 11 mars. Styrelsen lämnade synpunkter på förslag
gällande upplägg på strategiseminarium 18 oktober. JBS Kommunikationsgrupp gör en översyn av
JBS kommunikationsstrategi som presenteras till kommande styrelsemöte.
Informerades om ”Europaåret för järnväg ” och förslag på aktiviteter. Styrelsen instämmer i
Kommunikationsgruppen förslag att inrätta en arbetsgrupp kring ”Connecting Europe Express”
och ”järnvägsvecka” med olika aktiviteter.
9. Uppföljning JBS Uppförandekod
Föredragande: Sekretariatet
Redovisning av genomförd uppföljning av JBS Uppförandekod. Styrelsen ansluter sig till förslaget
att i kommande JBS kommunikationsstrategi särskilt beakta att genom gemensamma insatser öka
den interna kännedomen om samverkan inom JBS.
10. Strategidiskussion ”Inriktning 2022”
Föredragande: Ordförande/sekretariat

Underlag presenterades för TTT, Trafikinformation, JBS Kompetens och kommunikation, ”Övriga
gemensamma aktiviteter” samt Trafikverkets regeringsuppdrag inom kompetensförsörjning. Vid
föregående styrelsemöte angavs att det är viktigt att var och en av styrelsens parter gör
uppföljande utvärdering av ”Årssammanfattning 2020”.
Styrelsen lämnade synpunkter på redovisade underlag för initiativ och arbetsgruppers förslag till
verksamhetsbeskrivning, åtgärdslista/verksamhetsplan/aktivitetsplan samt finansiering inför
styrelsens möte den 9 september.
Styrelsens parter genomför uppföljande utvärdering av ”Årssammanfattning 2020” med
redovisning senast den 24 juni.
För att ge möjlighet till ytterligare inspel och synpunkter till det material som ska presenteras till
kommande möte kommer ordförande/sekretariat att tillsammans med företrädare för initiativ
och arbetsgrupper återkoppla till styrelsens diskussion kring ”Inriktning 2022” samt
återrapportera utvärdering av ”Årssammanfattning 2020”.
11. Redovisning uppdrag från särskilt Utskott
Föredragande: Särskilda utskottet
Särskilda utskottet redovisade förslag till inriktning för rekrytering av ordförande samt att särskild
rekryteringsgrupp ansvarar för rekrytering. Vidare föreslås vissa förändringar av ”JBS
Grunddokument”.
Styrelsen antog inriktning för rekrytering av ordförande samt ”JBS Grunddokument” enligt
presenterat förslag. I rekryteringsgruppen ingår Kerstin Gillsbro (sammankallande), Pierre
Sandberg, Catharina Elmsäter-Svärd samt Roberto Maiorana.
12. Nästa styrelsemöte
Föredragande: Sekretariatet
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 9 september 09.00-12.00 på Skype eller hos Tågföretagen.
Utöver återkommande ärenden behandlas följande frågor, resultat/effektuppföljning första
halvåret från initiativ och arbetsgrupper (fokus på uppföljning och effekter). Redovisning av
uppföljande utvärdering av ”Årssammanfattning 2020”. Förslag ”Inriktning 2022”,
verksamhetsbeskrivning samt finansiering 2022. Återrapport från rekryteringsgruppen, samt
”Europaåret för järnväg ” och ”Connecting Europe Express”. Årsplan 2022 inklusive tidsplan för
styrelsemöten och seminarium/konferens.
Tider för förberedelser inför styrelsemöte 9 september
Material in till styrelsemöte
31 augusti
1:a utskick till styrelsen
1 september
Material åter efter remissrunda
6 september
2:a utskick till styrelsen
7 september
Styrelsemöte
9 september
Tågföretagen är värd för mötet
13. Mötet avslutades

