Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 2 februari 2021
Tid möte:
2 februari 2021, kl 09.00 – 12.00
Lokal:
Skype
Deltagare styrelsen:
Kent Johansson, ordförande JBS (ej punkt 14)
Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen
Ted Söderholm, Green Cargo
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Monica Lingegård, SJ
Lars Backström, Västtrafik
Mark Jensen, MTR Nordic
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Lena Erixon, Trafikverket
Roberto Maiorana, Trafikverket
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Övriga styrelsen:
Henrik Dahlin, MTR Nordic
Madeleine Raukas, SJ
Övriga deltagare:
Sofia Lundberg (ej punkt 14)
Viktor Finn
Håkan Sjöström
Jan-Åke Bergmark
Britt-Marie Olsson
Ulrica Sörman
Linn Bröms
Hans Celander
Amelie von Zweigbergk
Mats Åkerfeldt
Mats Nyblom
Maria Parent
Tobbe Lundell
Bo Olsson

JBS sekretariat
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(Trafikinformation)
(JBS Kompetens statusrapport)
(Regeringsuppdrag kompetensförsörjning )
(Utredningsuppdrag kompetensförsörjning)
(Intensifiera arbetet med intermodala jvgtransporter)
(Intensifiera arbetet med intermodala jvgtransporter)
(JBS kommunikation JBS konferensen 11 mars)
(JBS kommunikation JBS konferensen 11 mars)
(FoI)

1. Inledning
Kent Johansson öppnade mötet och hälsade Monica Lingegård, SJ särskilt välkommen. Vidare
informerades att Henrik Dahlin ingår i styrelsen från och med 1 mars då han tillträder som vd för
MTR Nordic.
Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 19 november 2020 anmäldes.
Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat. Noterades Trafikutskottets rapport ang.
punktlighet samt planerad hearing.
2. Aktuell deltagarförteckning
Presenterades aktuell deltagarförteckning. Julia Valentin, MTR utses till sammankallande i JBS
Kommunikationsgrupp.
3. JBS initiativ och arbetsgrupper
Stärkt Branschsamverkan informerar om att mötesplan för 2021 finns fastställd och
kommunicerad med branschen.

4. Ärendebalans från tidigare JBS styrelsemöten
Föredragande: Ordförande/sekretariat
Ordförande/sekretariat presentar ärendebalans där tidigare föredraganden redovisar uppföljning
av tidigare ärenden. Antas ”Årsplan 2021” för styrelsens kommande möten. Återrapport
angående Obehöriga i spår sker vid nästa styrelsemöte.
5. TTT
Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergman
”Årssammanfattning 2020” presenteras. Vad gäller statusuppdatering för 2021 så löper arbetet på
främst vad gäller att hämta hem effekter av tidigare startade insatser. Men antalet nya projekt
minskar. Två projekt är nu i aktiv fas och två beräknas tillkomma. Föreslås att för 2021 primärt
fokusera på effekthemtagning och uppföljning av tidigare initierade insatser och sekundärt att
starta nya projekt. Vidare tas särskilt upp frågor kring ambitionsnivå samt
digitaliseringsförutsättningar.
6. Hantering av systematiskt förvaltningsarbete inom branschen
Föredragande: JBS Utskott
Presenteras förslag till ställningstaganden och rekommendationer. Frågeställningarna kring
hantering av systematiskt förvaltningsarbete inom branschen har också anknytning till styrelsens
tidigare diskussioner ”digitalisering”. Frågan har beretts av JBS Utskott och styrelsens ledamöter
lämnar synpunkter. Föreslås att JBS startar ett arbete kring digitalisering med fokus på datautbyte
samt gemensamma analyser. Varje aktör bidrar med personer för partsgemensam ledning i
arbetet med detektorer. Trafikverket fortsätter arbetet att i regionala driftsforum och i nationellt
driftsforum ta fram ett mer enhetligt arbetssätt där analyser och systematiskt kvalitetsarbete är
en tydlig del och där involvering från TTT Analysgrupp är en bra utgångspunkt.
7. Trafikinformation
Föredragande: Ulrica Sörman
”Årssammanfattning 2020” presenteras. I statusuppdatering 2021 redovisas risker/utmaningar,
bl. a. resursfrågan. Redovisning sker av status kring arbetet med ”Samstämmiga och användbara
annonserade orsakskoder” som bygger på genomförd resenärsundersökning.
8. Kompetens
Föredragande: Linn Bröms
”Årssammanfattning 2020” presenteras. I statusuppdatering för 2021 redovisas risker/utmaningar
samt pågående samarbete inom gemensam kompetensgrupp med KTH.
9. ”Årssammanfattningar 2020”
I samband med ställningstaganden, under 2019, kring det fortsatta arbetet inom TTT och JBS,
ändrades formerna för årssammanfattning och resultatuppföljning. Tidigare, från starten av TTT,
presenterades årligen en Resultatrapport som sedan inför presentation vid JBS Resultatkonferens
kompletterades med en granskningsrapport från Transportstyrelsen och Trafikanalys.
Förändringen utgick från att man ansåg att resultatrapportens tidigare utformning inte var
tillräckligt värdeskapande. Man föreslog att det var bättre att TTT tog fram en mer lättillgänglig
sammanfattning. Det framfördes också att ”Aktörer inom TTT-samarbetet bör utvärdera sin egen
verksamhetskoppling till TTT, exempelvis utifrån budgetprocesser och verksamhetsinnehåll”.
Styrelsen lämnar synpunkter kring ”Årssammanfattning 2020” från TTT, Trafikinformation och JBS
Kompetens. Styrelsen anser att det är viktigt att var och en av styrelsens parter gör uppföljande
utvärdering som bl. a. kan ligga till grund för respektive parters bidrag i arbetet samt för
strategidiskussion ”Inriktning 2022” vid styrelsens kommande möte den 26 maj.

10. Kompetensförsörjning inom järnvägssektorn
Föredragande: Ordföranden, Hans Celander och Amelie von Zweigbergk
Utöver uppdraget inom ”JBS Kompetens” har styrelsen tidigare behandlat frågor kring
kompetensfrågor för järnvägsbranschen. Redovisning ges för att ge sammanfattande information
om pågående aktiviteter. Information ges om Trafikverkets uppdrag att redovisa åtgärder för ”att
avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn” Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet senast den 2 mars 2021. Styrelsen lämnar synpunkter kring
redovisade aktiviteter och förslag.
11. FoI information och uppdatering
Föredragande: Bo Olsson
Information ges om pågående arbete inom forskning och innovation på europeisk nivå och
koppling till nationellt arbete samt information om forskningsproposition och pågående arbete
med etablerandet av nationella excellensområden för forskning, innovation och kunskap.
Informationen fullföljs upp med möjlighet till information inom respektive organisationer.
12. Regeringsuppdrag att främja intermodala järnvägstransporter
Föredragande: Mats Åkerfeldt, Mats Nyblom
Green Cargo har initierat en rapportering från Trafikverkets regeringsuppdrag att främja
intermodala järnvägstransporter. Inom uppdraget har en rapport ”Möjligheternas godståg” tagits
fram. Trafikverket informerar om pågående arbete.
13. JBS Konferensen 11 mars
Föredragande: Maria Parent och Tobbe Lundell
JBS Kommunikationsgrupp presenterar förslag till program och genomförande av JBS konferens
11 mars 2021.
14. Avrapportering uppdrag från särskilt Utskott
Föredragande: Lena Erixon
Presenteras underlag kring utformning av kommande uppdrag för ordförande och sekretariat.
Styrelsens ledamöter lämnar synpunkter inför särskilda utskottets fortsatta arbete.
15. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan
Som särskild fråga har Byggföretagen lyft en fråga kring Trafikverkets fortbildningar. Frågan
behandlas i annat forum.
16. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 26 maj 14.00-18.00, Skype eller Green Cargo
Material in till styrelsemöte
17 maj
1:a utskick till styrelsen
18 maj
Material åter efter remissrunda
20 maj
2:a utskick till styrelsen
24 maj
Styrelsemöte
26 maj
17. Mötet avslutades

