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Yttrande HASSP-gruppen
Hänvisning dnr 0327/17.

Till socialresurs@socialresurs.goteborg.se

Yttrande Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026
HASSP-gruppen, som arbetar för en jämlik stad och förverkligandet av
HASSP = Holistic Association Social Science Park, har tagit del av
remisshandlingen, remissyttrande samt Göteborgs Stads hemsida ”Jämlikt
Göteborg”. På sidan anges att arbetet görs i samverkan med civilsamhället.
Idékom är dess enda remitant som nu upphört. HASSP-gruppen ser det som
angeläget att programmet även förankras hos civilsamhällets berörda
organisationer och lämnar därmed följande synpunkter på remisshandlingen
Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026.
I SBK:s yttrande tillstyrks programförslaget under förutsättning att synpunkterna beaktas.
(L) (M) (KD) skriver i sitt yttrande att ”det är bra att arbetet med att ta fram ett program för
jämlikt Göteborg startar med ett inriktningsbeslut i Socialresursnämnd. På så vis finns
möjlighet att förankra innehållet ytterligare. Ett program som ska hålla över tid är
nödvändigt för att komma till rätta med de strukturer som skapar ett ojämlikt Göteborg.”
De skriver också att det inte får bli ett projekt utan tydligt helhetsgrepp och att det är för
projektinriktat utan tydlig målbild.

Social resursförvaltning ber remitanterna att särskilt beakta
följande frågeställningar i handläggningen av ärendet:
1. Upplever ni att det saknas några målområden eller strategier som
programmet borde beakta eller formulera om?
2. Ger mål, målområdena och strategierna den ledning och stöd som behövs för att nå

programmets mål? Om inte vad saknas?

1. Upplever ni att det saknas några målområden eller strategier som

programmet borde beakta eller formulera om?
HASSP-gruppens svar:
a) Jämlikheten berör i högsta grad civilsamhället. Idékom existerar inte längre. Medlemmarna är inte
informerade. Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är bland annat stadens invånare,
brukare och kunder som bör inkluderas i det fortsatta förankringsarbetet som (L) (M) (KD) nämner.
Ur FRII-rapporten 2017: ”Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för engagemang, demokrati,
öppenhet och fri debatt. Civilsamhället ska både vara en frispråkig aktör när det behövs och en
jämbördig samarbetspart till offentliga och privata aktörer för att lösa olika samhällsfrågor. Och då
behövs tillgång till resurser. Så hur finansierar sig detta?” ”Megatrender påverkar vår värld och
förutsättningarna för civilsamhällets verksamhet, finansiering och utveckling.” ”Inom sig rymmer de
både omfattande utmaningar och möjligheter. Det gemensamma är att de kommer att påverka oss
alla… det vi kan göra är att övervaka dess konsekvenser för oss under tiden.”
” De fem megatrenderna som identifierats av PwC1s globala ledare är: • Teknikutvecklingen,
inklusive digitaliseringen• Urbaniseringen • Demografin• Klimatförändringar och knapphet på
resurser • Den ekonomiska maktens förflyttning.”
”Tillsammans kommer de att ha förändrat världen på så kort tid som fem till tio år.”
Under denna tid föreslår nu programförfattaren att Göteborg ska styras av ett program för Jämlik
stad vars innehåll förmodligen redan vid antagandet är föråldrat och utan att civilsamhället getts
möjlighet att yttra sig. Ett helhetsperspektiv på finansiering av civilsamhället behövs!
b) I utvärderingsrapporten av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social
ekonomi omnämns intentionerna om skapandet av en social Science Park. Där omnämns också att
det i intervjuer framhölls kritik mot satsningen Jämlikt Göteborg där man uppfattar att vissa grupper
inte får den uppmärksamhet de borde.
I ”1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum” från 2012 innehåller ett förslag social Science Park i
Göteborg. I medborgaragendan 2014 var ett holistiskt dylikt förslag bland de nio viktigaste att
genomföra. Idag är idén i högsta grad aktuell att åter ta upp och förverkliga som HASSP.
c) Det saknas ett fokusområde som berör livsfasen 65 år och äldre. Enligt forskningen kommer
medellivslängden att öka väsentligt under en snar framtid. En fas som innebär meningsfullhet,
delaktighet, ökad omsorg och stimulans krävs t ex.
d) Yuval Noha Harari säger (författare till Homo Deus och Sapiens):
” Idén är att nästa stora revolution inte sker inom ekonomin, politik eller samhälle – utan inom
människan själv. Under tusentals år har vi förändrat hela världen omkring oss – men inte världen
inom oss. Vi har exakt samma kropp och hjärna som i det forna Egypten eller på stenåldern. Det blir
föremål för nästa stora revolution. Med bioteknik och artificiell intelligens – kommer vi att förändra
innebörden av att vara människa. Det viktigaste vi producerar på 2000-talet blir inte fordon, verktyg
eller vapen - utan det blir kroppar och hjärnor. Vi håller på att lära oss tillverka dem.”
Ett styrdokument som program för Jämlikt Göteborg gällande för 9 år med uppföljning först år 2021
utan civilsamhället medverkan kan bli verklighet.

2. Ger mål, målområdena och strategierna den ledning och stöd som behövs för
att nå programmets mål? Om inte vad saknas?
HASSP-gruppens Svar:
a) Idékom är civilsamhällets enda remitant. Citat från hemsidan: ” I juni 2017 upphörde Idékom som
råd. I dess ställe skapades Forum för samverkan enligt Överenskommelsen Göteborg. Samtidigt bytte
överenskommelsen namn från att tidigare benämnts Överenskommelse om samverkan mellan
Göteborgs Stad och social ekonomi till det mycket enklare Överenskommelsen Göteborg.”
Dess syfte är enligt hemsidan ”att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.” Överenskommelsen som jämlikhetsprogrammet stöder innebär, som SBK framför, en alltför stor fixering vid hälsan. Idékoms upphörande
innebär att Civilsamhället ojämlikt inte ges möjlighet att yttra sig i frågan om Jämlikt Göteborg.
b) Det anges i programmet att ”Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi
ska göra rätt saker på rätt sätt.” Vikten av att det sker vid rätt tidpunkt anges inte. Det styrande
programmet ska tillämpas under 9 år. Med den utveckling som nu sker kommer programmet att vara
föråldrat inom ett par år. Programmet måste vara öppet för kontinuerliga revideringar för att ligga i
fas med tiden så att målen kan nås eller åtminstone nuddas innan de är föråldrade.
c) Det i programmet angivna nya synsättet på hållbarhetsdimensionerna där ekonomin ses som ett
verktyg öppnar upp för nya vägar för jämlikhet med hjälp av HASSP:s syn på utveckling av verktyget.
d) Programmet eftersträvar ett normmedvetet arbets- och förhållningssätt ”för att förstå hur
människors förutsättningar och livsvillkor skiljer sig åt. Därmed kan diskriminering undvikas och
insatserna utformas på ett sätt som inte missgynnar vissa grupper.” ”Genom detta ges göteborgaren
möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett bakgrund.” Detta underlättas genom ett delaktigt
civilsamhälle som HASSP förordar.
e) Under ”Stärka det tvärsektoriella arbetet för en jämlik stad” anges att många frågor är
tvärsektoriella. ”Därför behöver social hållbar utveckling och jämlikhet ett kritiskt förhållningssätt till
traditionell hantering av samhällsproblem.” ” frågan behöver integreras i de flesta processer.”
En holistisk syn som HASSP står för rekommenderas.
f) Under programmets kapitel ”Arbeta kunskapsbaserat” poängteras att jämlikhetsarbetet på ett
systematiskt och tydligt sätt behöver vara baserat på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet om
jämlikhet. ”Staden behöver också blir bättre på att integrera, diskutera och problematisera den
erfarenhetsbaserade och den vetenskapligt framtagna kunskapen om sociala förhållanden.”
Även detta kapitel talar för etablerande av HASSP.
g) Programmets delstrategi ”Jämlika delaktighets- och medskapandeprocesser” och styckena om
Kunskapsallianser och Arenor stöder ytterligare etablerandet av HASSP! Citat ur programförslaget:
”lyfter vikten av samverkan och medskapande för att bli en jämlik stad. ” ”Ingen aktör kan ta sig an
dessa komplexa frågor på egen hand. Därför behövs samverkan både inom Göteborgs Stad och med
andra offentliga aktörer. Samverkan behöver också ske med invånare, civilsamhällets organisationer,
näringslivet och akademins olika professioner. Genom samverkan tas dessa aktörers erfarenheter
och kunskaper tillvara inom social hållbarhet och jämlikhet.” ” Det handlar också om att kunskaperna
och erfarenheterna från såväl akademin som befolkningen bemöts likvärdigt.”

h) Uppföljningen av programmet först år 2021 och åren 2014 och 2026 med fokus på utfall som
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av Socialresursnämnd kommer sannolikt
aldrig att accepteras av civilsamhället. Här ser man tydligt behovet av HASSP med en kontinuerlig
uppföljning. Inte bara inför varje mandatperiod.
i) Målet är enligt programmet att ”Mellan åren 2018 och 2026 ska Göteborgs Stad med gemensam
kraft och i samverkan med civilsamhällets organisationer, näringslivet, akademin och göteborgaren
arbeta för att nå målet. Samverkan och dialog behöver också ske med regionala och nationella
aktörer.” För detta krävs också att alla samverkande (dvs även civilsamhällets organisationer och
göteborgarna) ges möjlighet att påverka programmet.
I programmet anges ”att bli bättre på att implementera och lära av genomförda utvecklingsprojekt
och när idéer testas i staden. Sprida och skala upp projekt som visat sig framgångsrika måste bli en
naturlig förutsättning i staden.” Detta förordar HASSP.
För att nå målen krävs HASSP, såväl en central som lokala som kontinuerligt kan hålla de styrande
programmen aktuella och civilsamhället delaktigt, vid god hälsa och stimulerat.
Samhällsutvecklingen sker kontinuerligt. Med dagens och framtidens verktyg finns det nu möjligheter
att upprätta ett flytande program såväl för jämlikhet, arkitektur som för innovationer, som kan ligga i
fas med eller helst före utvecklingen. Det viktigaste är inte att nå förlegade mål utan att ständigt ligga
nära målen för att upprätthålla den stimulans som ger innovationer och nya målbilder.
Denna innovativa åtgärd att kontinuerligt få belyst och utvecklat de erforderliga förändringar, som
krävs för nära måluppfyllelse har resulterat i att HASSP-gruppen i dagarna föreslagit och utsänt ett
betänkande att förslagsvis under Framtidsveckan i oktober testa HASSP i ett Obeya. Här skulle såväl
politiker som tjänstemän kunna delta och i samverkan med civilsamhället visa hur ett jämlikt och
samverkande Göteborg kan fungera.
Göteborgs Stads program för jämlik stad och tal om avveckling/utveckling av stadsdelsnämnderna
kan där testas och belysas tillsammans med andra frågor som kulturens/konstens betydelse för
samhällsutvecklingen. HASSP-initiativet kan vara lösningen på många av dagens gigantiska problem.

Råd: Hörsamma politikernas förslag om ytterligare förankringar, utnyttja kommunens
testarenor för förslagsvis utvecklingen av HASSP, inkludera civilsamhällets innovativa
organisationer och därmed vidga delaktighetssfären som jämlikt kan påverka samhället i
”rätt” riktning. Tillse dessutom att övriga styrande program som Arkitekturprogrammet och
Innovationsprogrammet inte blir innovationshämmade genom alltför långsiktiga diktat.
Vårt Betänkande: Uppväxling ”Obeya-rum inom Lindholmen” bifogas.
Göteborg 2017-06-29
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