
 

Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 2 december 2021 

Tid möte: 2 december 2021, kl 14.00 – 17.30 

Lokal: Byggföretagen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm  
 

Deltagare styrelsen: 
Kent Johansson, ordförande JBS  
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen 
Ted Söderholm, Green Cargo  
Lars Backström, Västtrafik  
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik  
Lena Erixon, Trafikverket 
Roberto Maiorana, Trafikverket  
Pierre Sandberg, Tågföretagen 
Henrik Dahlin, MTR Nordic 
Anmält förhinder: 
Kerstin Gillsbro, Jernhusen  

Monica Lingegård, SJ 
 

Övriga deltagare: 
Sofia Lundberg  JBS sekretariat 
Staffan Sporre   (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Pelle Andersson  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Jan-Åke Bergmark  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Britt-Marie Olsson  (TTT Exekutiv ledningsgrupp) 
Ulrica Sörman   (Trafik- och resenärsinformation) 
Carina Holm   (Trafik- och resenärsinformation) 
Linn Bröms   (JBS Kompetensförsörjning) 
Amelie von Zweigbergk   (Järnvägscollege) 
Julia Valentin   (JBS kommunikation) 
Annelie Nylander  (EYR European Year of Rail 2021) 
Åsa Tysklind   (Europeiska järnvägsfrågor – bevakning och initiativ) 
Linda Thulin   (Europeiska järnvägsfrågor – bevakning och initiativ) 
Bo Olsson   (FoI) 
 

1. Inledning 

Kent Johansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 

Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 9 september och 18 oktober 2021 
anmäls. 
Presenterades rapport från ordförande och sekretariat. 
 

 

2. Aktuell deltagarförteckning 

Presenterades aktuell deltagarförteckning. Staffan Sporre är ny Programledare för TTT samt Örjan 
Eriksson som remissansvarig inom MTR Nordic. Vad gäller sekretariat har Trafikverket förlängt 
Sofia Lundbergs uppdrag för JBS sekretariat med 6 månader. 

 

3. JBS initiativ och arbetsgrupper  

Stärkt Branschsamverkan lämnade information från webbsamtal 21 oktober på temat 

”Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg”.  

 

 



 

4. TTT 

Föredragande: Staffan Sporre, Britt-Marie Olsson, Pelle Andersson, Jan-Åke Bergmark. 
Månadsrapporter har sänts separat. När det gäller risker är bristen på digitalisering alltjämt en 
faktor som är relativt statisk. Tre TG0-beslut är tagna sedan tidigare avrapportering, gällande 
Kameror på lok, JBS Datadelning och Arbetssätt OBIS. Presenteras ”Nycklar” för att stänga gapet 
mellan 93 och 95 %. Styrelsen instämde i behovet om att utveckla arbete och metoder. 
Förslaget om särskild ”punktlighetspott” bereds ytterligare till kommande styrelsemöte. 
 

5. Datadelning / Dataplattform 
Föredragande: Staffan Sporre, Britt-Marie Olsson, Jan-Åke Bergmark. 
Det blir allt mer uppenbart att datadelningsfrågan är en nyckel för framdrift i 95 %-målet. Vad 

gäller Dataplattform så medverkar ett antal av JBS parter för att identifiera aktiviteter och innehåll 

i projektet, såsom användarkravlista, typ av data som bör/kan delas, rutiner för uppladdning. 

Lämnas synpunkter kring inriktning för strategi för överenskommelse mellan samtliga aktörer. 

Frågan bereds till kommande styrelsemöte.  
 

6. Trafik- och resenärsinformation 
Föredragande: Ulrica Sörman och Carina Holm 
Lämnades information och status avseende UBTRs arbete. Vad gäller resurssättning är 

bedömningen är att flera aktiviteter kan resurssättas från de egna organisationerna.  

Synpunkter har inkommit ang ”Annonserade tågnummer”. Styrelsen föreslår att UBTR bereder 
frågan ytterligare samt att JBS Utskott behandlar frågan och presenterar förslag till kommande 
styrelsemöte. 
 

7. Kompetensförsörjning 

Föredragande: Linn Bröms  
Lämnades statusrapport om pågående aktiviteter, uppnådda resultat och planerade aktiviteter. 
Särskilt informeras om pågående arbete med EVP. Frågan om kommunikationsstöd tas vidare 
inom Trafikverket.  

8. Järnvägscollege 

Föredragande: Amelie Von Zweigbergk 
Presenterades förslag om Järnvägscollege för att stärka utbildningsstrukturerna i 

järnvägsbranschen. Huvuduppgift föreslås vara att fokusera på styrning och kvalitetssäkring av 

utbildning, medan utbildningsgenomförandet är de anslutna utbildningsanordnarnas ansvar. 

Järnvägscollege föreslås vara ett kvalitetssäkringssystem för alla utbildningar inom 

Järnvägsbranschen, men initialt fokus är på de yrkeshögskole- och gymnasieutbildningar.  

Styrelsen lämnade synpunkter och ställer sig positiv till presenterat förslag inför Trafikverkets 
ställningstagande för framställning till regeringen. 
9. Kommunikation  
Föredragande: Julia Valentin och Annelie Nylander 
Utvärdering från strategiseminarium 18/10 samt summering av European Year of Rail 2021. 
Styrelsen lämnade synpunkter angående presenterat förslag program för JBS konferensen 9 mars. 

 

10. Europeiska järnvägsfrågor – bevakning och initiativ  
Föredragande: Åsa Tysklind och Linda Thulin  
Flera initiativ som har startat på europeisk nivå syftar till att utveckla förutsättningarna för 

internationell persontrafik. Dessa initiativ behöver bevakas från svensk sida eftersom de riskerar 

att få negativ påverkan på marknadsöppningen och svenska intressen.  

Styrelsen och styrelsens parter kommer följa utvecklingen inom området. 



 

11. FoI  
Föredragande: Bo Olsson  
Information om pågående arbete på europeisk nivå samt etablerande av nationella 

excellensområden samverkan mellan forskning, innovation och kompetensförsörjning. Genom 

nationella Excellensområden och en avtalad 10-årsperiod med finansiering om 850Mkr har 

branschen tillgång till en struktur med kunskap, för utveckling av och möjlighet till att på 

kvalificerat sätt lösa angelägna behov samt utmanande och svåra frågeställningar. Det finns nu 

möjligheter, genom enskilda aktörer eller i olika samverkansformer, att ta initiativ kring frågor 

som ska hanteras. Systemet är byggbart och utformat för möjligheter till stärkt samverkan i 

europeiska sammanhang.  

Styrelsens parter kommer genom respektive organisationer medverka till information om 

pågående arbete på europeisk nivå samt de möjligheter etablerandet av nationella 

excellensområden ger. 

12. Underlag för verksamhetsredogörelse 2021 
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Förslag till ”Verksamhetsredogörelse 2021” presenteras. Styrelsen antar presenterat förslag till 

”Verksamhetsredogörelse 2021”  

13. Finansiering 2022 
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Styrelsen antar förslag till fördelning av ekonomiska insatser för respektive initiativ enligt 
presenterat förslag med tillägget att initiativet Trafik- och resenärsinformation ges ytterligare 0,3 
– 0,5 miljoner och att budgeten i motsvarande grad minskas för JBS aktiviteter. 
 

14. Verksamhetsbeskrivning 2022-2023 
Föredragande: Ordförande/sekretariat 
Styrelsen antar förslag till ”Verksamhetsbeskrivning 2022-2023”. Vissa kompletterande 

uppdateringar kommer att ske kring uppgifter och beskrivningar. 

15. Frågor inför kommande styrelsemöte. 

Föreslogs frågor som bör beredas och tas upp på kommande styrelsemöte.  

16. Tack till avgående ordförande 

Framfördes tack till styrelsens avgående ordförande. Lena Erixon är utsedd till styrelsens 

ordförande från och med 1 januari 2022.  
 

15. Nästa styrelsemöte 27 januari 2022 

Föredragande: Sekretariatet 

Värd SJ. Styrelsemöte kl 09.00 – 12.00. Fika från 08.30 samt avslutande gemensam lunch för 
styrelsen 12.00.  
 

16. Mötet avslutades             

                 


