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Medlemsbrev oktober 2020 

Robert Röder, ordförande i FSJ:s styrelse har ordet i oktobers medlemsbrev                                 

 
Hej! 
 
Nu återuppstår FSJ:s nyhetsbrev i form av ett medlemsbrev som kommer ut regelbundet 
efter FSJ:s styrelsemöten på medlemmarnas önskan om att få lite mer snabb information och 
återkoppling. Vi kommer också låta skrivandet ske av respektive styrelseledamot så det blir 
lite mer lokal touch och bredd utöver en samlad information om de frågor FSJ driver. 
 
Som för alla är det särskilda tider med Covid-19 och utmaningarna att kunna träffas och hålla 
igång våra verksamheter vilket även har påverkat FSJ:s styrelsearbete. Vi håller i det mest 
nödvändiga men har ännu inte kommit upp i full fart i den nya styrelsen som utsågs vid 
årsmötet. Våra nya och jätteduktiga styrelse medlemmar är Olga Selin Signalbolaget, Johan 
Oscarsson Strukton Rail samt Patrik Nilsson Eiffage och vi har nu en bra balans med större 
och mindre företag, specialiserade och nischade vilket ger FSJ en bredd och kunskap i alla 
branschfrågor som är aktuella. 
 
Största frågan och den som tar mycket tid av FSJ:s styrelse men även av underhålls bolagen 
är naturligtvis utredningen om Framtidens Järnväg och regeringens förslag att återföra delar 
av underhållet till Trafikverket men även maskiner och vissa projekt! 
 
FSJ tillsammans med Byggföretagen har snart gjort klart vårt remissvar och vi sågar allt på 
alla punkter vänligt men väldigt bestämt. Den enda punkt i utredningen vi stödjer är att 
Trafikverket ska bli en bättre beställare samt att utveckla framtidens kontrakt som köper 
säkerhet, punktlighet och kvalitet istället för bara lägst pris. 
 
Vi har även en del frågor som ännu inte hanterats av Trafikverket gällande 
säkerhetsföreskrifter och vår arbetsmiljö som säkerhetsgruppen drivit länge, i sak är vi 
överens men den sista skrivelsen är inte på plats så här kommer nu styrelsen ta upp frågan 
med GD för att se till att det blir klart. SUA frågan och ersättning för det som gjorts historiskt 
är också klart nu och det finns en beräknad ersättning för alla företag i FSJ att kunna 
fakturera för SUA arbetet. Se separat mejl angående detta  
 
Vi har även beslutat att flytta säkerhetsdagen till 2021 då Covid-19 läget är som det är och vi 
tyvärr inte ser någon möjlighet att genomföra dagen som vanligt. Vi ska se över 
möjligheterna till något annat som tex ett digitalt forum med fokus på säkerhet. 
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Den 11 november hörs vi digitalt på ett kortare höstmöte, skicka gärna in era frågor till 
styrelsen i förväg genom kansliet. Vi återkommer med agenda. Välkomna! 
 
Verksamhetsplanen för 2021 har styrelsen diskuterat och konstaterat att den kraft och de 
resurser vi har ska läggas på arbetsmiljö och säkerhet, kompetens och branschens 
attraktivitet samt lönsamhet för företagen. 
 
Det är i linje med tidigare prioriterade områden och den budget medlemmarna enats om, 
det är inte lite utan tvärtom är det rätt mycket aktiviteter kring varje prioriterat område. Bara 
att ställa upp och anmäla sig om man vill delta i arbetsgrupperna kring detta. 
 
Vi kommer även lämna JBS styrelse inför 2021 då vi inte kan finansiera styrelseplatsen som 
kostar 500 tkr/år som del av JBS budget på 8 mkr. Men det innebär inte att vi lämnar dom 
initiativ eller frågor vi önskar driva, det fortsätter vi med. Mest troligt blir Byggföretagen ny 
medlem i styrelsen och då får vi en bra kontakt fortsatt in och då ska vi naturligtvis nyttja och 
stödja Byggföretagen i järnvägsspecifika frågor som vi kan bäst. 
 
Sist men inte minst är det ju vi alla och vårt engagemang som avgör hur framgångsrika vi är 
som en samlad branschförening i våra prioriterade frågor. Vi har en bra tyngd när vi driver 
frågor samlat och det sker mycket som inte alltid kommer ut i detalj men återkom gärna och 
hör av er till styrelsens ledamöter så får vi ut mer information men framförallt vi får in mer 
funderingar och frågeställningar från vardagen som vi kan jobba med. 
 
Nästa månadsbrev kommer Olga att författa och som ny i styrelsen och i FSJ:s arbete kommer 
hon säkert kunna ge oss alla sina reflektioner och tankar på hur vi kan utveckla 
branscharbetet ytterligare.   
 
Så till nästa gång vi hörs ta hand om er och jobba säkert eller inte alls!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Robert Röder 
 
 
 
 

 
Kontakt FSJ: 
Ordförande:  
Robert Röder, NRC-Group AB 
robert.roder@nrcgroup.se 
 
Kansli: 
susanne.andersson@jarnvagsentreprenorerna.se 
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