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Gruppens syfte
Partneringgruppen tar sin utgångspunkt hur
organiseringsmodellen partnering kan
bidra till ökad effektivitet och produktivitet
inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen
undersöker metodens användbarhet genom
kunskapsutbyte mellan CMB:s partners
och akademisk forskning.
Tidigare arbetsprogram/fokus
Under 2021 har gruppen arbetat med att
förstå relationen mellan partnering och en
ny standard för samverkan - ISO44001:
Ledningssystem för affärsrelationer i
samverkan. Upplägget har varit en
studiecirkel kring standarden, ett arbete
som fortsätter och utvecklas under 2022.
Mål och planering 2022-2023
Gruppen träffas fyra gånger/år, med
följande datum för 2022: 1/2, 25/4, övriga
datum bestäms vid första mötet.

Arbetet under 2022 fokuserar på att
konkretisera lärdomarna från ett par års
gemensamma diskussioner. Studiecirkeln
avslutas och ett gemensamt statement
formuleras, för kommunikation i ett
whitepaper samt en CMB frukost innan
sommaren.
Det första mötet efter sommaren kommer
att präglas av ett för alla CMB-grupper
gemensamt tema – klimatet. Ett antal
förbestämda frågeställningar kommer att
utgöra ramen för en diskussion i gruppen,
vilken kommer att utgöra underlag för ett
”CMB-manifest” om klimatfrågan, att
utkomma som en skrift i slutet av året.
Ett övergripande tema för gruppens arbete
under denna programperiod är också att
utforska hur branschen kan bli mer
samstämmig när det gäller samverkan och
att man får en större förståelse vad det
innebär för t.ex. branschens attraktivitet.
Detta relaterar också till
hållbarhetsfrågorna i stort – hur kan vi
snabbare närma oss nödvändiga
hållbarhetsmål med hjälp av partnering?
Gruppen genomför ett antal studiebesök
för att komma de vägvinnande delarna i
partneringprocesserna nära. I vilka delar av
och för vilka frågor i planerings- och
byggprocesser är partnering en avgörande
faktor?
Planerade utkomster
Partneringgruppen planerar följande
outputs under 2022:
•

Whitepaper som beskriver
lärdomar och erfarenheter av
diskussionerna utifrån ISO44001:
Ledningssystem för affärsrelationer

i samverkan – kopplat till olika
erfarenheter från gruppens
medlemmar
•

Paneldiskussion under en CMB
frukost innan sommaren 2022.

•

Delavsnitt i ovanstående manifest

Externa relationer
(Kring detta pratar vi på första mötet – vill
vi upprätta kontakt med externa parter,
någon akademisk miljö, något utländskt
exempel…)

