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FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch och vi bidrar
till samhällsnyttan
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FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch
Vi bidrar till samhällsnyttan
Järnvägsentreprenörernas medlemsföretag arbetar med drift och underhåll,
markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Tillsammans bidrar vi till samhällsnyttan
genom att vara med i utvecklingen av ett järnvägssystem som ska kännetecknas av hög
punktlighet, kapacitet, robusthet och användbarhet med god säkerhet, miljö och hälsa.
Vår omvärld - en marknad i tillväxt och förändring
Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller spårbunden trafik och
underhåll av infrastrukturen.
Järnvägstrafiken fortsätter att växa och med önskemål från fler nya aktörer att bedriva
spårbunden trafik samt ökad medvetenhet från allmänheten om att nå målen för ett
fossilfritt Sverige 2045 kommer den att öka än mer, vilket ytterligare ökar kraven på
infrastrukturens kapacitet och robusthet.
Medlemmarna i föreningen är övertygade och undersökningar visar att avregleringen
har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för
järnvägens kunder, och vi ser en fortsatt potential för utveckling.
I mars 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda hur ett överförande
av verksamhet avseende järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, från Infranord AB till
Trafikverket kan genomföras. FSJ:s anser att detta är fel väg att gå och har under året
träffat utredare, utredningssekreterare samt regeringsrepresentanter för att påverka
utredningens inriktning.
I augusti 2019 kom ett tilläggsdirektiv där regeringen utökar utredningen till att omfatta
alla baskontrakt som Trafikverket upphandlar. Det är angeläget för oss som
branschorganisation att skapa bra förutsättningar för att förbättra järnvägens funktion
vilken berörs såväl av kontraktsindelning, affärsformer, riskfördelning mellan beställare
och utförare, som en bred politiska enighet och därför har vi under hösten träffat
utredningen för att bistå med vår branschkunskap.
Branschen vill bidra till att Sverige får mer nytta av investerade belopp och anser att
nuvarande och nya resurser ska kunna leverera fler projekt och ett bättre underhåll. Det
uppnår vi genom produktivitetsutveckling, innovation samt effektivare arbetssätt i
kombination med kontraktsformer som ger rätt incitament för entreprenörerna som
driver samhällsnytta.
Utmaningar och möjligheter - en attraktiv och sund bransch i ständig
utveckling
Med de fortsatt ökade satsningarna på järnväg och övrig spårbunden kollektivtrafik
behöver branschen under kommande år rekrytera och bibehålla personal med rätt
kompetens. Behovet av kompetensutveckling är också stort för att klara av teknologisk
omställning. Rekryteringsbasen behöver breddas, fler kvinnor och personer med
invandrarbakgrund behöver lockas till järnvägsbranschen. Därför är det viktigt att vi
fortsätter arbetet med att öka attraktionskraften till branschen genom att verka för en
sund och säker järnvägsbransch.
Genom kontraktaktuella incitament för att främja säkerhet och med uppföljning och
kontroll av reglerefterlevnad skapar vi en sund konkurrens inom järnvägsbranschen och
attraktiva arbetsplatser. Men bristen på järnvägsutbildningar gör det till en utmaning att
finna framtida medarbetare och det gör att vi framöver ser att bristen på arbetskraft
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kommer bli märkbar och vi ser tydliga tecken på svårigheter att tillsätta resurser för
kommande satsningar.
Vi anser att regeringen bör ge Trafikverket ett övergripande ansvar för
kompetensförsörjning till järnvägen för att säkerställa rätt antal utbildningsplatser för
genomförande av den nationell planen.

Vår inriktning 2020 – fortsatt branschsamarbete
Vårt långsiktiga arbete för en säker, attraktiv och lönsam bransch fortsätter. De
aktiviteter vi gör inom varje område ska stärka våra fokusområden; Arbetsmiljö och
Säkerhet, Kompetensförsörjning samt Upphandling och marknad. Nedan ser du våra
prioriterade frågor för 2020.

Säker

Attraktiv

Lönsam

Fokus

Arbetsmiljö &
Säkerhet

Kvalitet &
Kompetens

Marknad &
Upphandling

Övergripande
mål

0-vision för
olyckor

Möjliggöra
rekrytering av nya
medarbetare till
branschen

Prioriterad
fråga

Verka för att
rätt regler tas
fram så vi kan
jobba säkert i
spår

Verka för nationellt
likvärdigt innehåll i
järnvägsutbildningar
& fler utbildningsplatser

Att FSJ:s
bolag är
lönsamma
över tid

Prioriterad
fråga

Verka för en
gemensam
säkerhetskultur på alla
nivåer i
organisationen

Att attrahera nya
medarbetare till
branschen

Verka för en
annan typ av
upphandling
som inte
styrs på lägst
pris

Verka för en
stabil och
förutsägbar
marknad

Ekonomi
Under 2020 kommer medlemsavgifterna fortsatt att anpassas till att täcka driften för
FSJ. Tanken är fortsatt densamma, FSJ medlemsavgifter ska täcka kostnaden för
styrelsearbete och kansli samt service till medlemmar och att driva branschfrågor.
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Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS
FSJ deltar i JBS, Järnvägsbranschens samverkansforums olika initiativ inom:
Kompetensförsörjning, Kommunikation, Säkerhet samt TTT - Tillsammans Tåg i Tid. FSJ
innehar en av styrelseplatserna och representeras där av FSJ:s ordförande. Fyra gånger
per år sammanträder JBS styrelse som beslutar om den gemensamma agendans
prioriteringar och målsättning. JBS anordnar även en resultatkonferens och ett
strategiseminarium varje år. På Trafikverkets/JBS hemsida finns arbetet under året
redovisat.

