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CMB:s Innovationsgrupp 
Mötesanteckningar 2018-10-09 
 
Närvarande 
Fredric Norefjäll, SP 
Staffan Bolminger, FOG 
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers TME 
Peter Fredriksson, Skanska 
Lars Bankvall, CMB 
Andreas Helgesson, WSP 
Steve Cook, Norconsult 
Pär Rosén, Ernst Rosen 
 

Frånvarande 
Filip Elland, Castellum 
Pernilla Gluch, Chalmers, teknikens ekonomi & 
organisation 
Fredrik Hatau, WSP 
Anna-Johanna Klasander, White 
Kristina Gabrielii, Gabrielii consulting 
Bengt Christensson, CMB 
 
 

1.  Mötets öppnande 
Lars Bankvall hälsar alla välkomna till dagen möte. Presentationsrunda. 
 
2. Dagordning 
Föredragen dagordning godkänns. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns. 
  
4. Återkoppling från Innovationslunch vid BARE Sthlm 
Vid Business Arena Sthlm arrangerade CMB i samverkan med Fastighetsnytt en lunch kring styrning och 
ledning av innovationsprocesser. Inbjudna var personer med ett övergripande ledningsansvar i sina 
respektive organisationer. Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers, var närvarande vid mötet och upplevde ett 
stort intresse och engagemang kring frågeställningarna. Initiativet var ett sätt för CMB att lyfta 
innovationsfrågan till högsta ledningsnivå, samt få deras engagemang och kännedom kopplat till en mer 
långsiktig satsning genom Innovationsgruppen. Närvarande på lunchen ombads också ge förslag på en 
person inom deras organisation som skulle kunna engageras i gruppens arbete. Vi samlar dessa 
inkommande namn och involverar dem i gruppens arbete. 
    
5. Diskussion kring mål för gruppens arbete 
Med stöd av underlag ”Innovation_20181009” diskuterade gruppen inriktningen på sitt kommande arbete.  
 
Kommentarer från gruppen, i korthet: 

• Hej 
• Gruppen diskuterade flera intressanta personer att eventuellt engagera i arbetet (dock först efter 

det att ett arbetsprogram tagits fram): 
o Anna Svensson, processledare innovation och utveckling på SBK 
o Kim Lantto, utvecklingsledare på Göteborg Stad 
o Karl-Magnus Möller, innovationsexpert Unicornsulting 
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o Peter Berggren, Göteborgs Stadshus AB 
o Ngn från Fastighetskontoret som ansvarar för jobbet med markanvisningar 

• Kan gruppen arbeta med utgångspunkt i ”Testbädd Göteborg”, en urban innovationsarena? 
• Finns ett pågående arbete med att organisera innovationsstrategin för Göteborg Stad, hur kan vi 

relatera till detta? 
• Branschen tenderar att stapla innovationsprojekt på varandra, dock utan egentligt långsiktigt 

lärande. 
• Gruppen diskuterade målbild och olika former för det resultat som kan skapas. Peter Fredriksson, 

Skanska, föreslog att formulera detta i form av kunskapsuppbyggnad som kan bidra till att 
Göteborg blir ”världens bästa innovationsstad”- som en del i det övergripande målformulerandet.   

• Intresse kring innovation i relation till digitalisering och hållbarhet. 
• Hade varit attraktivt om gruppen kunde bidra till att skapa ett bestående nätverk i staden kring 

dessa frågor.  
• Staffan Bolminger, FOG, betonade behovet av omvärldsbevakning, samt funderade kring värdet 

att försöka korsbefrukta våra grupper, exv. genom en specifik dag med gemensamma 
frågeställningar. Staffan skickar exempel på ett programarbete som han var involverad i kopplat 
till IVL:s temakommitté för hållbart samhällsbyggande.   

 
Slutsats: Samtliga mötesdeltagare ombeds återkomma till Lars Bankvall med sina synpunkter på gruppens 
fortsatta arbete. Här kan man ta utgångspunkt i föregående mötes diskussion, samt identifierade 
övergripande frågeställningar. Vidare ombeds man reflektera över vilka personer/roller/organisationer 
man gärna skulle se representerade i gruppen. Avslutningsvis uppmuntras man också skicka in förslag på 
exjobbsuppgifter till Kamilla, så kan vi förhoppningsvis tillsammans initiera ett antal exjobb att 
genomföras under våren. Lars Bankvall skickar ut ett mail för att påminna om detta.     
 
6. Diskussion gemensamma exjobbsidéer 
Gruppen diskuterar tillsammans uppslag till intressanta examensarbeten. Kamilla Kohn Rådberg 
välkomnar alla i gruppen att skicka henne uppslag och idéer till exjobb, vilka hon sedan kan hjälpa till att 
strukturera för att göra dem till lämpliga exjobbsuppgifter. Det hade varit värdefullt om vi i gruppen 
kunde initiera ett antal sådana exjobb att genomföras under våren 2019. Vidare uppmuntrar Kamilla till 
engagemang i form av gästföreläsningar i en av hennes pågående kurser.  
 
Slutsats: Gruppens deltagare skickar in exjobbsförslag till Kamilla, samt anmäler om aktuellt sitt intresse 
för engagemang i kommande kurs. 
 
7. Övriga frågor 
Steve Cook nämner ett kommande initiativ hos Anläggningsforum kring ”innovation under uppdrag”. 
Han skickar mer information om detta till CMB:s sekretariat, för möjlig distribution till gruppens 
deltagare. 
 
8. Kommande mötesdatum 
Nästkommande möte planeras till onsdagen den 5 december kl 9-11. Lars Bankvall skickar ut outlook-
inbjudan. 
 



 CMB:s Innovationsgrupp, 2018-10-09 
 Sida 3 av 3 
 

 

9. Mötets avslutande 
Lars Bankvall avslutar mötet och tackar alla för deras deltagande.  
 
 
Antecknat av Lars Bankvall 
	


