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HASSP-NÄTVERK
HASSP: (1+1=3) I samverkan tillse att helheten blir större än summan av delarna. För att nå detta
krävs: holism, god arkitektur, politik, god kvalitet, konsekvensstudier, agilt agerande och Janussyn.
HASSP är ett nödvändigt komplement och katalysator. De flesta är överens om att det nuvarande
systemet inte är hållbart då det är alltför statiskt och exkluderande. HASSP krävs för att ha en rejäl
framförhållning och ett agilt agerande. För att inte missa spetskunskapen är det angeläget att
”stuprörsorganisationerna” har folk verksamma inom HASSP för att sprida och motta information och
kunskap. Man får därmed en mångfald och tillåtelse till individualism utan att hamna utanför det
hållbara. Man får en stabil plattform varifrån utveckling kan ske. Det nämns ofta att motsatsen till
holism är reduktionism. Reduktionismen måste också ingå i HASSP. Från Universum till
elementarpartiklar finns oändligt många helheter. Man får från fall till fall bedöma vad det holistiska
ska innehålla för att få önskad effekt 1+1=3.

Dess vidsynthet och inkluderande bör gynna en hållbar demokratisk utveckling för alla!

VÄSTLÄNKEN OCH HAGA STATIONEN
UR GESTALTNIGSPROGRAMMET: STATION HAGA
– del i befintlig stadsväv med höga värden
Station Haga placeras under Haga Kyrkoplan och Kungsparken, Hagakyrkan och Nya Allén.
Stationen ger ökad tillgänglighet till lokala målpunkter som Göteborgs Universitet,
Innerstaden och utbyggnadsområden runt Järntorget och Södra Älvstranden. Station Haga
ligger i en del av staden som präglas av rik blandning av bostäder, arbetsplatser, utbildning
och kommersiella verksamheter. Området består också av stora parkytor med höga naturoch kulturvärden samt sociala värden. Den nya stationen byggs i en känslig miljö mellan
stadsdelarna Haga och Vasastaden. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.
Huvudentrén ligger i det gröna allé- och parkstråket Kungsparken. Stationsentrén i söder
införlivas i en kommande ombyggnad av Handelshögskolan.
De tre detaljplaneområdena ska behandlas utifrån sina unika förutsättningar.
Utformningen kan bli olika mellan och inom områdena, men ska alltid ha en hög
ambitionsnivå. Därför är en av de första utgångspunkterna att arbeta utifrån kontexten.
Konst är ett tema som med fördel utgör en del av gestaltningsprocessen, och inkluderar
speciella aktörer. Därför har också konst lyfts fram som en viktig utgångspunkt.
De fyra kvaliteterna från kvalitetsprogrammet: Dessa beskriver viktiga kvaliteter som ska
finnas i de offentliga rummen för att de ska fungera för olika behov. I gestaltningsprogrammet utvecklar vi kvaliteterna för att kunna tillämpas platsspecifikt i gestaltningen.
Den specifika platsen och dess kontext är den övergripande utgångspunkten för
gestaltningen. Kontext syftar i denna text både till fysiska och icke fysiska sammanhang med
koppling till platsen.
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Det är viktigt att tillvarata de befintliga platserna och uttrycken som formar dessa i
gestaltningen av de tillägg och förändringar som Västlänken och dess stationer innebär.
En förutsättning för gestaltningsarbetet är riksintresse enligt miljöbalken för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad [O 2:1-5]. Ett riksintresse för kulturmiljö är ett geografiskt
område som bedömts vara av nationell betydelse på grund av de kulturhistoriska värden
som finns i området. Förändringar och utveckling av den fysiska miljön inom ett riksintresse
ska ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Det innebär att riksintresseområdet
Göteborgs innerstad ska vara både en planerings- och gestaltningsförutsättning.
Stationsområdena ligger helt eller delvis inom riksintresseområdet.
Förberedelserna för Västlänken visar att det kommer bli stora ingrepp i riksintresset, i
stadsbilden och i kulturmiljöer. Om de materiella uttryck som förmedlar riksintresset
påverkas negativt riskerar riksintresset att påtagligt skadas. Påtaglig skada på riksintresset
kan innebära att kompensatoriska åtgärder blir aktuella. Gestaltningen kan mildra påverkan
och skadan på riksintresset genom att tilläggen och förändringen medvetet förhåller sig till
riksintressets fysiska uttryck. Det är alltså både för att minimera skada och för att skapa
mervärden som kulturmiljön behöver vara en del i gestaltningsarbetet.

Konstnärligt arbete
Konst är en viktig del av såväl den inre som den yttre stationsmiljön. Konstverk ska
integreras och gestaltas utifrån varje stationsområdes förutsättningar och sammanhang.
Arbetet med konsten i Västlänken ska utföras samordnat med samtliga berörda
konstorganisationer. Göteborg Konst för Göteborgs Stad, Statens konstråd för Trafikverket
och Västra Götalandsregionens konstenhet för Västtrafik. En viktig målsättning för det
konstnärliga arbetet är ett stadsrum där konst, landskapsarkitektur, och byggnader
samverkar och stärker varandra. Samverkan och integration behöver dock inte innebära
samma gestaltningsuttryck.
Ett ramverk eller program för det konstnärliga arbetet bör tas fram som underlag för
upphandling av konstnär. I det dokumentet bör utgångspunkter specifikt för det konstnärliga
arbetet förtydligas. Konsten kan användas för att nå den övergripande ambitionen i
gestaltningsarbetet. Samtidigt måste utrymme ges för den konstnärliga friheten. Olika
former av konstnärlig gestaltning i de offentliga rummen i anslutning till Västlänken ger
möjlighet för samtidskonsten att skapa möten och dialog med en bred publik. De konstnärer
som kommer att anlitas bör få möjlighet att överraska och lämna förslag som på förhand
inte går att förutspå. Att ifrågasätta och visa på alternativa synsätt bör vara en viktig
målsättning för konsten. Konst behöver inte bara vara ett objekt, utan kan bestå av
platsernas golv, väggar och tak. När konstnärer är utsedda bör de få möjlighet att vara
delaktiga och påverka det platsskapande arbetet i stort.
”En miljö med konst gjord för platsen signalerar långsiktighet, kvalitet och djup samt
trygghet och omsorg om platsen. Om platserna och miljöerna kring de tre stationerna där
olika gestaltningskompetenser och medborgarperspektiv samordnas tidigt i processen
kommer resultatet bli mer tilltalande och omtyckt.”
(Ur PM: Konsten och Västlänken, Göteborgs Konst 2014-10-16)
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Urban karaktär ”En urban miljö karakteriseras av en täthet av människor och utbud, och den
präglas av alla som lever och verkar i staden. Stadsrummen runt stationerna ska ge en bild av
staden, både dess historia och framtidsambitioner. Bra platser är en del i det
sammanhängande stadslandskapet samtidigt som de präglas av den lokala karaktären – dess
hus, människor och verksamheter. På så sätt kan det lokala stadslivet berika den urbana
mångfalden.”
Utformningen av planområdena ska förhålla sig till befintliga karaktärer och värden, och
använda dessa som en tillgång för att skapa intressanta miljöer. Områdets eller platsernas
unika identiteter ska tydliggöras. Det finns stora skillnader i förutsättningar för de olika
stationsområdena:
Den fysiska utformningen av det offentliga rummet inom planområdet ska göras på ett
sådant sätta att den ansluter och bygger en bro till omgivande stad. Hela planområdet är en
viktig del av stadsväven, och det är viktigt att baksidor inte uppstår. En förutsättning för
urban karaktär är att stadsrummen möjliggör för flera funktioner på en plats.
Beskrivningen överensstämmer mycket väl med HASSP intentionerna och det nedan
redovisade förslaget för Skanstorget!

SKANSEN KRONAN
Skansen Kronan är en försvarsanläggning från slutet av 1600-talet på Risåsberget i Göteborg.
Den är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935 och används i dag som festlokal,
kafé samt för olika publika evenemang. Byggnaden reser sig 87 meter över havet, och är 33
meter hög.
Den har för Göteborg ett stort kulturellt värde som genom HASSP kan förstärkas!

SKANSTORGET
Skanstorget ligger i huvudsak i stadsdelen Haga, men tangerar även stadsdelarna Annedal
och Kommendantsängen i centrala Göteborg. Torget fick sitt namn 1888, efter närheten till
Skansen Kronan och mäter cirka 95 × 85 meter.
Skanstorget utnyttjas idag dåligt trots dess intressanta läge mellan stadsdelarna.
Haga – stationen ger nu möjligheter till att Skanstorget nu kan få den betydelse för staden
som Skansen Kronan hade.
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LJUSEN I MÖRKRET
UTANFÖRSKAPET
Stor drivkraft för förslaget! Agenda Jämlikhet kan komma att spela stor roll för HASSP!

SKANSTORGSGRUPPEN
Skanstorget är en viktig plats i Göteborgs historia. Det har också alla förutsättningar att bli en mötesplats i en tätbebyggd omgivning. För 150 år sedan lade framsynta politiker ut det till en öppen plats
för invånarnas hälsa. Dagens politiker har planer på att sälja ut torget för att bygga bostäder för få.
Boken berättar om drömmar: ett torg för alla! Göteborgsförslag lämnades. >1000 gillade. Svar: Nej!

Påvisar att det finns ett starkt stöd från göteborgarna om ett bevarande av torget.

REVÄST WEBBINARIET Magnus Fredricson, Kristina Jonäng, Björn Ohlén, Kristina Grange,
Julie Fredriksson, Maria Larsson, Gunilla Gran Hinnfors, Ronny Svensson, Bo Norrman Abrahamsson

KRISTINA JONÄNG (motiveringar: framförda av VGR som bör uppfyllas )
Ett nytt samhällskontrakt behövs. Befolkningsutvecklingen är ojämn. Samspelet mellan stad och land
är viktigt liksom att få en förståelse och ledarskap som möjliggör utveckling av de många småorterna.
Resurser måste mobiliseras. Nyckeln till framgång! Nu satsas 5-10 miljarder på annan utveckling än
sjukvård t ex platsers utveckling t ex i anslutning till alla högskolorna, Trollhättan, Skövde, Borås och
Göteborg. De fyra motorerna. Dessa ska inte arbeta lokalt utan för hela regionen. Det krävs starka
plattformar för att kunna ta emot EU-medel. En plattform för innovativa och långsiktiga projekt söks.
Utveckla orter som behöver hjälp, som ofta har naturresurser och andra skatter. 4st starka fokusområden: Bygga kompetens, Social inkludering, Innovationer, Hålla ihop Västra Götaland geografiskt.

HANS ABRAHAMSSON (Synpunkter från webbinariet.) Det gäller regionernas roll.
Det stora problemet vi måste våga lyfta är det som skedde när vi gick över den efterstyrda regionala
omfördelningspolitiken på 70- 80 -talet i mer utstyrd tillväxtfrämjande regionpolitik. Då lämnade vi
över till marknadens aktörer för att svara för utvecklingsfördelning av resursfrågorna. Vi vet erfarenhetsmässigt att vi behöver politiska beslut och stötdämpare för att motverka marknadskrafternas
brister. De är inte skapade för att skapa en jämn utveckling utan de söker sig den produktiviteten och
lönsamheten som blir bäst. Så länge vi inte har politik så kommer vi aldrig tillrätta med den ojämna
utvecklingen. Jag kommer in på samhällskontraktet med rätt- och skyldigheter. Jag är fullständigt
övertygad om att vi inte kommer att klara av samtidens utmaningar om vi inte bygger samhället tillsammans med människor. Det handlar inte bara om kreativitet och att de problemen kan formuleras
utav dem som är berörda utan det handlar om den resursmobilisering som måste till. Vi kan glömma
om den offentliga sektorn klarar av att finansiera allt det som behöver göras. Vi måste hitta förutsättning för att kunna komplettera den offentliga sektorn med en gemensam sektor där vi medborgare
tar ett praktiskt ansvar för vårt medborgarskap och diskuterar vad kan jag göra för att bidra till utvecklingen. Vi måste sätta frågan i mitten. Det är inte alls nödvändigt att den offentliga sektorn och
kommunen är de som ska genomföra saker och ting och ska sitta med runt i ringen att hjälpa till att
finansiera för och fundera vad man ska göra för att realisera och mobilisera de resurser som krävs.

BJÖRN OHLÉN (Synpunkter från webbinariet.) PLATSUTVECKLING SAMVERKANSFORMER
BID Business Improvement District, IOP Idéburet Offentligt Partnerskap, LEA Lokalekonomisk
Analys, Cultural Planning, Kultursystem.
Sammanfattningsvis gav Webinariet grunden till förslaget att få Skanstorget till motor.
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VINNOVA Hur ska Vinnova arbeta med framsyn?

Joakim Skog

- Vi arbetar datadrivet genom att till exempel titta på signaler som vi hittar i våra egna
system, genom att analysera rapporter och ansökningar. Men också genom att ta in
kvalitativ information i den dialog vi har med aktörer runtom oss. Det finns många
organisationer i världen som arbetar med signalinhämtning och analys, så vi kommer i stor
utsträckning bygga vidare på underlag som andra tar fram. Utifrån vad som är viktigast att
adressera väljer vi ut områden där vi ska skapa scenarier, säger Joakim Skog.Under nästa år
ska Vinnova utveckla processen för framsyn genom ett antal praktiska projekt för att etablera denna nya förmåga och ge Sverige bättre möjligheter att styra mot en önskvärd framtid.
HASSP och Skanstorget kan bli ett intressant scenario för Vinnova! Där finns det
möjligheter att det inte bara resulterar i rapporter. Genom Vinnova kan vi få spridning på
idén. Joakim Skog vill höra vad medborgare och andra ser såväl nationellt som
internationellt. Nicklas Bergman säger i en Podd: Det är farligt att låta tekniken styra sig
själv. Vi ska inte låta politiker hantera det här bara. Vi ska inte låta forskare göra det för de
har sina agendor. Företagen vill tjäna pengar oftast. Då kan vi inte lägga besluten i deras
händer heller utan vi måste ha de här diskussionerna i samhället vad vi ska använda
innovationerna till. Hur vi ska använda nya teknologier och tillbaka till det etiska
perspektivet. Vad vill vi göra med det här. Här kommer HASSP-mötesplatserna in.

STADSBYGGNADSKONTORET
Planeringsbesked hos Länsstyrelsen Begäran om planeringsbesked gällande detaljplan för
bostäder mm vid Skanstorget inom stadsdelen Haga - Göteborgs Stad
Ärendet: Diarienummer: 0470/20 Handläggare SBK: Projektledare EmirAganovic
Antikvarie Madelene Seberbrink Antikvarie Sören Holmström SDN-område: Majorna-Linné
Fastighet: Planområdet omfatta tre fastigheter, Haga 715:15, Haga 715:7,
Kommendantsängen 716:9. Alla tre fastigheter ägs av Göteborgs Stad.
Sökande: Stadsbyggnadskontoret. Marken används idag som allmänplats torg, Skanstorget
med delvis parkeringsplatser på torget. Förslaget innebörd, 200 bostäder i ett nytt slutet
bostadskvarter i 4 - 7 våningar.
Stadsbyggnadskontorets agerande har möjliggjort nedan redovisade förslag.

Karlatornet och Karlastan Ola Serneke
Bygget av Karlatornet är åter igång. Ett av våra förslag som presenterades för Ola Serneke
innebar att utrymme för HASSP skulle kunna inkluderas i Karlastaden. Vi förväntar oss en nod där!

MÖTESPLATS BACKA– BRUNNSBO

Patrik Andersson, Susan Runsten, Dan Melander

Vi har lokalutrymme sedan några år men har inte kunnat utnyttjas förra året.

GOT UNITED Marie Zachrisson
Med IOP kan förhoppningsvis HASSP initialt komma igång!
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GÖTEBORGS STADSTRIENNAL
Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt skapa en stad.
Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och
allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats
i samtalet om staden.
Stadstriennalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Idén till Göteborgs Stadstriennal
kommer från göteborgarna. Arrangemanget inleddes 2015 och drivs av
stadsbyggnadskontoret i bred samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar,
bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.
På grund av rådande situation i världen har det beslutats att det stora jubileumsprogrammet
för Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023. Nästa år, 2021, när staden officiellt
fyller 400 år blir det ett formellt historiskt firande 4 juni och många aktiviteter och initiativ
kommer också att uppmärksammas under året. För stadstriennalens del innebär det att
huvudutställningen och det publika arrangemangen flyttas till 2023.

Open call: Under hösten har Stadstriennalen utlyst ett Open call. Årets Open call syftar till
att samla in allmänhetens idéer om vad som kan hända under Stadstriennalen 2021; det kan
röra sig om programpunkter, byggnationer, konstverk eller något helt annat.
SVVH har inlämnat förslag som om det antas kan få stor betydelse för VGR samt för
bevarande av såväl Skanstorget som ”Tratten” samt färgsättning av gavel i Olskroken.

STADSARKITEKT BJÖRN SIESJÖ Ur våra drömmars Skanstorget
Stadsarkitekten Björn Siesjö förklarar varför han, liksom stadsbyggnadskontoret i övrigt
varit tydliga motståndare till bebyggandet av Skanstorget.
”Strax efter att stadsbyggnadskontoret gjort ett program med en måttlig bebyggelse längs
Övre Husargatan 2014, som var bra, blev jag uppvaktad av arkitektkontor som Okidoki om
ökad exploatering, jag sade redan då att jag inte tycket det var en bra idé att bygga ett slutet
kvarter på torget. Sedan trumfade fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj igenom att
Skanstorget skulle bebyggas och fick så småningom med sig byggnadsnämnden på det.
Fastighetsnämnden tänkte kortsiktigt, de ville få parkeringsfrågan löst utan att det kostade
kommunen något. Ingen tjänsteman på stadsbyggnadskontoret tyckte att förslaget var bra,
men nu ställdes vi inför faktum.”
”Jag har två huvudargument för att inte bygga igen Skanstorget, Historiskt är det helt galet
att bebygga ett torg, inte minst med den historia som Skanstorget har. Och om man tror på
en blandad stad så innebär bostäder här att man missar andra viktiga funktioner. Stadsdelen
behöver tvärtom flera tillgängliga offentliga rum.”
Inställningen gagnar förslaget nedan!

STUDIEFRÄMJANDET

Under många år har vi kunnat utnyttja lokaler i Falken!
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KULTURFÖRVALTNINGARNA

Joakim Albrektsson

Generellt om nya organisationen i Göteborg
Vid årsskiftet 2020/2021 upphör de tio stadsdelsnämnderna (SDN) och social resursnämnd
samt deras motsvarande förvaltningar. Dessa ersätts då med nya facknämnder. Det är den
största omorganisationen i Göteborgs Stad på 30 år.
Sex nya nämnder med förvaltningar bildas som tar över den huvudsakliga verksamheten när
stadsdelsförvaltningarna (SDF) och social resursförvaltning avvecklas och upphör.
De sex nya nämnderna, med motsvarande förvaltningar blir äldre samt vård- och
omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, socialnämnden Nordost,
socialnämnden Centrum, socialnämnden Sydväst, socialnämnden Hisingen
Dessa bör ingå som noder i det föreslagna HASSP-nätverket. Viktiga kontakter! Joakim
Albrektson är ny kulturstrateg i Göteborg som kan verka för Skanstorgets uppgradering till
ett kulturtorg.

NEJSÄGARE
Utan nejsägare går det lätt åt skogen. Cecilia Blomberg på GP:s Ledare
Prestigeprojekt som går i stöpet är ett återkommande fenomen genom mänsklighetens
historia. Katastrofer har i många fall varit förutsägbara och möjliga att undvika, om bara inte
uppenbara varningssignaler negligerats. Ändå fortsätter storslagna projekt att haverera,
gång efter gång. En viktig förklaring är Ja-sägarna. För att undvika katastrofer krävs
överordnade som är medvetna om denna mekanism och som aktivt anlitar nejsägare.
Detta gäller i högsta grad utförsäljningen av Skanstorget.

Inside the NO Av Myrna Lewis
I degeln i Sydafrikas befrielse från apartheid anpassade Myrna Lewis och hennes avlidne
man, Greg, Arnold Mindells metod för djupdemokrati för att skapa en kraftfull uppsättning
verktyg för beslutsfattande och konfliktlösning. Dessa tekniker omvandlar företag,
organisationer, skolor, familjer, relationer och liv över hela världen.
Social resursförvaltning anordnade för flera år sedan en kurs i djupdemokrati som varit
nyttlig inför denna utmaning till nyttjande av Skanstorget. I den förslagna parken skulle
Soft Shoe Shuffle kunna tillämpas.
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HJÄRNSTARK ANDERS HANSEN ÖVERLÄKARE
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent?
Se till att röra på dig! Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning fullständigt
ofattbara effekter på hjärnan.
I det fortsatta arbetet med att få Skanstorget som plattform för HASSP, så att vi får
igång en utveckling av hela Västra Götalandsregionen krävs hjärnkraft.

AI, VR, DIGITAL TWINS

Christian Koch, Anders Logg, Gorki Glaser Muller, Robin Teigland

Montage: Illustration av konceptet Digital Twins samt 3d-visualisering av Lindholmen ...
Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer.
Satsning på digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen. Med dagens teknik kan en
bil eller ett flygplan modelleras, och dess egenskaper simuleras och optimeras innan det ens
lämnat ritbordet. Något som inom en nära framtid ska kunna bli verklighet för något så
komplext som en hel stad. Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat
kompetenscentrum som ska leda utvecklingen. Anders Logg, professor vid institutionen för
matematiska vetenskaper blir centrumföreståndare.
Städer är de största och mest komplexa system som människan skapar, och även de mest
resurskrävande och avfallsproducerande. Likt processen med att bygga ett flygplan eller en
bil, kan också städer utformas för att bli mer levande, effektiva och motståndskraftiga om de
analyseras och testas innan de faktiskt byggs. I och med en nyligen beslutad satsning från
Vinnova kommer totalt 100 miljoner kronor att investeras för att skapa möjligheter att
analysera och testa beståndsdelarna i stadsutvecklingen på ett helt nytt sätt.
Med HASSP kommer även det sociala och välfärden att inkluderas. Med Skanstorget
som informationsarena och tillämpningsarena kan akademins tredje uppgift att informera
medborgarna genomföras på ett fruktbart sätt inte bara för regionen.

EKONOMI
KORRUPTIONEN I GÖTEBORG DEBATT GP Axel Darvik, Eva Flyborg, Maria Nilsson
Korruptionen i Göteborg måste bekämpas och varenda utgift granskas. Vi vill se sanningen
i vitögat, ställa oss på medborgarnas sida och tillsammans skapa möjligheternas stad. Vi gör
det för att Göteborg är vårt hem och staden vi älskar. Vi börjar med skola och trygghet.
Klyftan mellan politiker och göteborgare har blivit för stor. Göteborg är fortfarande i behov
av ett demokratiskt vinterbad. Det finns en irriterande känsla över att allt inte står rätt till.
HASSP som ska omfatta helheten har för avsikt att bekämpa korruptionen. Genom den
öppenhet som krävs kommer dessa samarbeten att medföra mer djupgående analyser
som försvårar döljandet av korruptionen.
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CIRKULÄR EKONOMI Christian Owe
Regeringens strategi för cirkulär ekonomi från juli 2020, fokuserar på de materiella flödena
och fyra olika fokusområden, där man vill främja utvecklingen. Man nämner hållbar produktion och produktdesign, man talar om konsumtionsmönster, om giftfria kretslopp och berör
ytligt behovet av nya affärsmodeller. Generellt kan sägas att strategin förhåller sig som
vykortet till verkligheten. Lönsamhet är viktigt, skriver man, men preciserar inte vems lönsamhet som avses. Det hade kunnat stå något om riskkapital i en cirkulär ekonomi, något om
ägande, om kostnadstäckning, om risktagande, om försäkringar, om utmaningar då produktförsäljning övergår i tjänsteförsäljning och när ett delat ansvar ska matchas mot utkrävandet
av ansvar. Det är stora vita fläckar i strategin. Det är problematiskt att behovet av en ny
avfallsdefinition inte betonas mer i strategin, att cirkulär ekonomi innebär nya värdekedjor
och att dagens gratisarbete behöver hitta sätt att ingå i de nya värdekedjor som ska bära
produkterna varv efter varv. Sammanvägningen av marknadsekonomins upp- och nersidor,
samhällets behov av skatteintäkter – hur ser en cirkulär moms ut? – och att systemet blir
socialt utjämnande nämns inte. Man kommer på slutet in på civilsamhällets roll i
omställningen och sträcker sig så långt som till att uppmuntra secondhand och loppisar.
Det tankefel som vi alla bär med oss är att de vinster vi byggt välståndet på under industrialiseringens och masskonsumtionens tidevarv per automatik innebär att någon förlorat.
I arbetstid, i livsvillkor eller andra uppoffringar. Ända sedan slavarbetare importerades till
bomullsplantagerna i södra USA har gratisarbete – eller nästintill gratisarbete – varit en del
av välståndspyramiden. Någon har betalat priset för de vinster som berikat andra.
I en balanserad cirkulär ekonomi finns inte utrymme för detta sätt att generera vinst.
Vi behöver alla betala varandra för att klia varandras ryggar, samtidigt som en stor del av
arbetet tillgodoräknas staten i form av skatt.
HASSP-nätverkets idé att utnyttja kulturen/konsten som generatorer av valuta innebär
att såväl moms som skatteintäkter kan utkrävas och gratisarbetet bli belönat.

INFORMELLA VALUTOR
PRODUCISM
Teorin om Producism implementeras via Producia, som är en rolig, byteshandelbaserad
marknadsplats / socialt nätverk / startinkubator av och för sociala företagare.
Det kommer att fungera som ett icke-vinstdrivande hybridkooperativ. Baserat på det
förflutna och nuvarande framgång för de funktioner som är integrerade i modellen för
Producism, är hypotes att Producia har möjlighet att:
• Avskaffa fattigdom, arbetslöshet och pengrelaterad brottslighet • Skapa en hållbar värld
• Stärka ungdomen • Infusera mångfald • Gör alla till en passionerad social entreprenör
• Weave Communities tillbaka tillsammans • Få tillbaka den ekonomiska kraften i
människors händer. Våra ödmjuka. Förstaårsprognoser: 10.000 jobb skapade.
Utvecklingen av valutan bör undersökas och eventuellt testas inom HASSP och VGR!
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LEVAFÖRETAG ( Ur Processkonstverk nr 1 från 1994)
Levaföretaget bygger upp en myntfot av konstobjekt och inför kompletterande valuta
”Leva”. Konstobjekten ska skapas och utväljas i syfte att förverkliga processens budskap
Förslaget är från 1994 och tycks idag vara i högsta grad intressant. Skanstorget kan bli
den plats där angelägna konstverk kan ställas ut och stimulera åskådarna till såväl
utbildning som delaktighet i samhällsutvecklingen.

DELNINGSEKONOMI Emma Öhrwall
Emma Öhrwall Ordf. Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Hon är humanekolog och
medgrundare till föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg.
Kommer att få stor betydelse inom HASSP.

EKOLOGI
Ur Wikipedia: Alla organismer påverkas av sin omvärld. Både levande- och icke-levande
omvärldsfaktorer, som exempelvis temperatur, nederbörd, bytesdjur och växtlighet kan ge
stor påverkan. Det är detta som ekologin studerar. Ekologiska studier genomförs för att
försöka förstå relationer mellan olika organismer och deras miljö, livsprocesser, biologisk
anpassning hos organismer, förekomst och fördelning av organismer transport av materia
och energi genom organismsamhällen, successionsstadier i utvecklingen av ekosystem, samt
mängd och fördelning av biologisk mångfald i förhållande till miljön. Föremålet för studier
kan vara både enskilda individer, populationer, biotoper, ekosystem, biomer eller hela
biosfären. Man kan också studera ekosystemets näringsvävar. Även olika biogeokemiska
kretslopp som vattnets kretslopp eller kolcykeln studeras. Hur ekosystem påverkar biosfären
kan också vara föremål för en undersökning.
Intresset för ekologi har successivt ökat och nu blivit en mycket stark marknad i
samhällsutvecklingen. På samma sätt kan medborgarkraften utvecklas och i samverkan
skapa den balans som krävs för hållbar utveckling.

GÖTEBORG 2021-MER ÄN ETT JUBILEUM
Vi firar 2021-2023
Göteborg fyller 400 år och det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en
ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med anledning av covid-19 förändrades
jubileumsuppdraget genom ett beslut i kommunfullmäktige i september 2020. Det innebär
att vi 2021 arrangerar ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni och
att vi här på hemsidan samlar och uppmärksammar aktiviteter som genomförs av olika
jubileumsaktörer under hela året. Det stora jubileumsprogrammet då göteborgare och
besökare från hela världen kan fira tillsammans planeras till 2023.
HASSP kan ges möjlighet att bli uppmärksammad den 4 juni för att ha en
interimsstyrelse och program färdigt till 2023.
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PROJEKT STENSTADEN OCH PROCESSKONST Arne Person
Inför rivningen av delar av Vasastaden i Göteborg startades projektet med kv Granen som
pilotkvarter. Projektet innehöll en hel del innovativt agerande som ledde fram till att
rivningarna uteblev och att en fördjupning av kunskapen kring byggande i lera erhölls.
Projektet blev mer en form av process då det ledde fram till processkonsten inom
samhällsplaneringen. I det första PK nr 1 från år 1994 togs många av frågorna upp. Djuren
lever i harmoni med naturen genom att villkoren för det omedvetna och det medvetna är
lika. Människan lever inte i harmoni med naturen genom att bl a villkoren för det omedvetna
och medvetna är olika. Genom medvetandegörande och förädling av det omedvetna kan
problemen lösas. Konstnären kan genom bilden överföra omedvetna tankar. Målet inför
dess tredje steg var: att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl a kommer till
uttryck i konsten och omsätta dem i handling. Några av delmålen: bidra till reducering av
Statens budgetunderskott och till reducering av arbetslösheten i Göteborg genom att
tillvarata outnyttjad kompetens. Skapa ”levaföretag” och upprätta en konstmyntfot. m, m,
Mycket av lärdomen från Projekt Stenstaden och processkonstverkets målsättningar
har beaktats i föreliggande förslag!

TRIPPEL HELIX OCH ÖVRIGT
TRIPLE HELIX MED FLER I SAMVERKAN Tord Hermansson, Mats Bergh, Charlotta Gummeson
Lindholmen-, Johanneberg -, Sahlgrenska Science Park, GU, Chalmers m. fl.
Allt fler inser att triple helix inte räcker till för dagens utmaning om hållbarhet.

AGENDA JÄMLIKHET Anna Lindeborg , Sofie Ekman, ordförande
Har under sina första år tagit fram och etablerat en interaktiv webbplattform för olika
organisationer som arbetar med jämlikhet i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Kan få stor betydelse för utvecklingen av HASSP-nätverket!
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SJÄLVORGANISATION
UTVECKLINGSORGANISATIONER – LÄRDOMAR FRÅN ETT FORSKNINGSPROJEKT
Allt fler organisationer börjar intressera sig för agil metodik i stor skala. Det blir allt viktigare
att skapa organisationer som snabbt kan anpassa sig till en omvärld i ständig förändring. En
viktig del av en sådan anpassningsförmåga anses vara självorganisation. En viktig fråga för
oss är om självorganisation inom grupper skiljer sig från självorganisation mellan grupper.
Många företag har erfarenhet av agil metodik på gruppnivå, men när vi nu intresserar oss för
agilitet på organisationsnivå uppstår nya utmaningar som sannolikt kommer att kräva
annorlunda angreppssätt än de vi känner till från gruppnivån.
Befintliga organisationer av olika slag kan i samverkan inom HASSP förkovras.

Thinkpoint i Nordstan Per Lanevik
Thinkpoint är namnet på det koncept som lanserats på 6 000 kvm öppen yta på Nordstans
parkeringshus (plan 9). Temat är allt som handlar om framtiden oavsett bransch.
När möten sker gränslöst över alla områden uppstår nya tankar. Vi skapar därför en
permanent men samtidigt förändringsbar fysisk och digital arena för alla som på något sätt
vill bidra till en hållbar framtid. Här möts idéer, kulturer och tankar som korsbefruktar och
utvecklar varandra. Dessutom erbjuds en testarena där ni ges möjlighet att pröva era idéer
och produkter. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara samhälle.
Att det både på nationell nivå och regional nivå görs insatser för att skapa uppmärksamhet
och intresse kring framtida lösningar inom allt från teknik och energi till mat, hälsa och
entreprenörskap. Dock saknas det en gränsöverskridande mötesarena i Västsverige. En
arena där man blickar framåt, utmanar gällande regler, forskar och inspirerar varandra.
Som i de flesta branscher skapas det bubblor inom respektive område. Mycket händer men
kommer aldrig till allmänhetens kännedom. Respektive område hinner inte, orkar inte eller
förstår inte värdet av att sprida sin kunskap till andra områden. Det är först när man får
träffa andra aktörer och bli inspirerade av deras verksamhet som man själv börjar tänka nytt.
Därför vill vi skapa förutsättningar för att göra det möjligt för aktörer att träffas, påbörja ett
samtal som kan leda till att nya samarbeten och innovationer uppstår.
Initiativet är mycket lovvärt och kan bli en betydelsefull nod i HASSP-nätverket.

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSFORSKNING
Institutet för Framtidsstudier är ett svenskt fristående forskningsinstitut som inrättades av
Sveriges regering 1987. Institutet bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring
viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga.
a. Framtida generationer b. Tekniken och människan c. Demokratins gränser & framtid
d. Diskriminering, sexism & rasism e. Jämlikhet f. Brott hot och människans existens
g. Demografi, välfärd & relationer h. Värderingar, etik & moral
Det är betydelsefullt att få med intitutet i HASSP-nätverket!
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INFEKTIONSSJUKDOMAR

Agnes Wold
Inledningsvis läste Wold kemi och biologi, innan hon insåg att medicinska studier passade
henne bättre. Hon disputerade 1989 vid Göteborgs universitet. Är specialiserad på tarmens
normala bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet. Wold är särskilt inriktad på
frågan om allergier och om inflammatorisk tarmsjukdom kan bero på förändrad tarmflora.
Hälsan spelar stor roll när vi planerar för framtidens välfärd. Det är viktigt att bli
informerad om de senaste rönen.

Filosofi Jonna Bornemark
Jonna Bornemark är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap.
Bornemark är och har varit aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap,
fenomenologi, posthumanism, HAS och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland
annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet.
Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.
Hennes kunskaper är viktiga att beakta i utvecklingen av HASSP.
.

SKULPTUR Pål Svensson
Han utbildade sig i samhällsplanering 1970-75 på Göteborgs universitet och parallellt under
tre år i skulptur på Konstindustriskolans aftonskola. Han studerade skulptur på Hovedskous
Målarskola i Göteborg 1978-79 och på Konsthögskolan Valand 1979-84. År 1985 hade Pål
Svensson sin första separatutställning på Galleri Rotor i Göteborg. Han har utfört en rad
offentliga skulpturer i sten och i metall.
Han har i boken Våra drömmars Skanstorget lämnat ett förslag.
Hans kunskaper är betydelsefulla vid genomförandet av nedan redovisade förslag där
skulpturer avses få stor betydelse för att nå ut till betraktaren.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MR
Göteborg ska vara en stad för alla och ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga
rättigheter. Eftersom mänskliga rättigheter genomsyrar alla samhällsområden har Göteborgs
Stad ett stort ansvar för hur kommunen lever upp till sina internationella åtaganden.
Arbetet med mänskliga rättigheter ska vara systematiskt och utgå ifrån ett normkritiskt
arbetssätt för att förebygga diskriminering. Det innebär att verksamheter som skola,
socialtjänst, äldreboende, kollektivtrafik och stadsutveckling till exempel, ska vara medvetna
om och ha kunskap om olikheter och aktivt arbeta med sina verksamheter, arbetsrutiner och
bemötande. Detta arbete ska resultera i att du blir bemött på lika villkor och att dina
rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt.
Det offentliga har här ett stort ansvar att sprida kunskap om MR och att medverka till
att HASSP-nätverket beaktar dessa. HASSP har utvecklingspotential för Demokratin och för
att öka befolkningens förtroende för Myndigheter och Medborgardialoger.
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DEMOKRATIUTREDNINGEN
UR: Nytt mål för demokratipolitiken
Utredningen anser därför att regeringens demokratipolitik tydligare måste riktas in mot att
åstadkomma större politisk jämlikhet och föreslår därför ett nytt mål för demokratipolitiken.
Målsättningen ska vara ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande”. För att uppnå målet bör regeringen vidta åtgärder inför och mellan valen som
syftar till att öka den politiska jämlikheten. Det handlar bl.a. om att ge organisationerna i det
civila samhället förutsättningar att engagera grupper som annars inte deltar och att
genomföra insatser för att öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande. Tillsätt en
ny maktutredning! Demokratiutredningen gör en analys av omständigheter som kan påverka
demokratin på sikt och konstaterar att flera samhällstendenser, som globaliseringen,
digitaliseringen, demografiska förändringar och klimathotet, riskerar att öka skillnaderna
mellan olika grupper i samhället samtidigt som de ställer demokratin och samhället i sin
helhet inför nya utmaningar. Mot bakgrund av de samhällsförändringar som sker i dag anser
vi att en ny maktutredning ska tillsättas som ska få i uppgift att sammanställa kunskap om
hur maktförhållandena i det svenska samhället har förändrats sedan millenniumskiftet.
Kvinnor, utrikes födda och unga är underrepresenterade i de valda församlingarna Gör en
bred översyn av partistödet! Demokratiutredningens översyn av de politiska partiernas roll i
demokratin visar att medlemsutvecklingen inte längre är negativ, men att de aktiva inte är
representativa för befolkningen i sin helhet. Det är därför viktigt att partierna är fysiskt
närvarande i lokalsamhället, särskilt i områden med hög arbetslöshet och en stor andel
utlandsfödda.

Låt fler forma framtiden! Sammanfattning SOU 2016:5
Demokrati är ett styrelseskick, regler för medborgarnas inflytande och samverkan, men
också en offentlig kultur. Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet. Den svenska
demokratin är djupt förankrad. Medborgarna röstar i större utsträckning än i de flesta andra
länder. Människor uttrycker i undersökningar ett stort förtroende för demokratins
institutioner. Samtidigt är det fyra år mellan valen, vilket gör att andra former för påverkan
av den politiska processen blir viktiga. Den nya digitala tillvaron har fört fakta, beslutsprocesser och debatt närmare människor. Det ställer ökade krav på kanaler för påverkan. De
politiska partierna har förändrats, försvagats och har inte lika bred förankring som tidigare.
Det motiverar att vägar för politiskt inflytande vid sidan av partierna och de allmänna valen
öppnas. Det globaliserade informationssamhället har skapat nya samverkans- och
organisationsformer som också bör få genomslag i det offentliga beslutsfattandet.
SVVH har under åren följt utredningens rapporter och deras syn på att politikerna
vänder medborgarna ryggen. HASSP har utvecklingspotential för Demokratin och för att
öka befolkningens förtroende för Myndigheter och Medborgardialoger.

16

INSTITUTIONEN för sociologi och arbetsvetenskap
Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt
sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms.
Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Här
möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med
utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i
samverkan med externa aktörer.
nstitutionen ligger i anslutning till Skanstorget och får genom redovisat förslag en
betydligt större möjligheter att nå ut till allmänheten.

INSTITUT IONEN för socialt arbete
Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.
Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter.
Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-,
grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring! Vår forskning bedrivs inom
flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre,
funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor.
Institutionen ligger i anslutning till Skanstorget och får genom redovisat förslag en
betydligt större möjligheter att nå ut till allmänheten.

HANDELSHÖGSKOLAN
Sveriges enda Triple Crown-ackrediterade handelshögskola! Här hittar du forskning och
utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling.
Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög
kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola
verksam på en internationell arena.
Institutionen ligger i anslutning till Skanstorget och får genom redovisat förslag en
betydligt större möjligheter att nå ut till allmänheten.

FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN
Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning,
vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och
kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och
statsvetenskap. Vi är de enda som erbjuder ett masterprogram i offentlig förvaltning.
Förvaltningshögskolan har också en lång tradition av samverkan med det omgivande
samhället. Vi lägger stor vikt vid att nå ut med vår forskning till såväl verksamma inom
offentlig sektor som till den breda allmänheten, så att resultaten också kan komma
samhället till gagn.
Institutionen ligger i anslutning till Skanstorget och får genom redovisat förslag en
betydligt större möjligheter att nå ut till allmänheten.
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TIDIGARE FÖRESLAGNA PLATSER FÖR NODER /HUBBAR I HASSP-NÄTVERK
FÖRE FÖRSTUDIE SOCIAL SCIENCE PARK
Central HASSP i framtiden
HASSP- NÄTVERK
FÖRSLAG TILL GÖTEBORG 400 ÅR

Klicka och läs rapporten här!
Läs rapporten här!
Läs rapporten här!
Läs rapporten här!

HEDEN + TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Läs rapporten här!

FRIHAMNEN SÅVÄL PÅ FASTLANDET SOM FLYTANDE

Läs rapporten här! + Mer här!

LINDHOLMEN KARLASTAN + KV PROPELLERN

Läs rapporten här!

BERGSJÖN KULTURHUS

Läs rapporten här!

LÅNGEDRAG

Läs rapporten här!

”DEN BLÅ SPINDELN” Biskopsgårdens vattentorn

Läs rapporten här!

SJÖMANSKYRKAN
KULTURHUSEN
SKEPPSBRON- PACKHUSKAJEN
SALTHOLMEN LOKAL NOD SOM ERSÄTTNNING AV SDN
OSCAR II FORT
VID ÄLVSBORGSBRON I ANSLUTNING TILL RÖDA STEN KONSTHALL
GRÖNBO EKOBY I RÖDBO PÅ HISINGEN

Några av dessa platser kan fortfarande vara aktuella för noder i HASSP!
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NATURENS SAMVERKAN SOM SPEGEL FÖR SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LAND.

SEKTION GENOM TORGET
Undervåningen blir som en ”guldgruva” vars produkter som visas i montrarna
blir åtråvärda och en del av finansieringen i den cirkulära ekonomin
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SKANSTORGET MED HASSP-HUBBEN
MARKPLANET UTFORMAS SOM EN SKULPTURPARK BEGRÄNSAD AV MONTRAR
MED KONTAKT MED DET UNDRE VÅNINGSPLANET. MONTRARNA SKA VISUALISERA
VERKSAMHETEN INUNDER. LJUSEN REPRESENTERAR FRISTÅENDE SKULPTURER SOM OCKSÅ
SKA INGÅ I NÅGOT PÅGÅENDE PROCESSKONTVERK OCH UTGÖRA INSPIRATION FÖR
ÅSKÅDAREN. SKULPTURER OCH KONSTVERK AUKTIONERAS SUCCESSIVT UT FÖR ATT BIDRA
TILL FINANSIERING EN AV PROCESSERNA OCH INKUBATORVERKSAMHETEN.
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PLAN – 1

I MITTEN FLÖDESRUMMET. DETTA OMGES TILL HÖGER AV PROBLEMVÄGG, TILL VÄNSTER
VISIONER, STRUKTURER OCH PROGRAM. I FONDEN KANBAN ELLER ANSLAGSTAVLA. NÄR
MÅNGA SKA SAMSAS OM ”FLÖDESRUMMET” KRÄVS RUM FÖR SKÄRMAR UTMED VÄGGAR.
UTMED YTTERVÄGGARNA LIGGER DE OLIKA NYTTJARNAS VERKSAMHETSLOKALER MED
DIREKTKONTAKT MED MONTRARNA PÅ MARKPLANET FÖR MEDBORGAR-INFORMATION.
VIA BLAND ANNAT GLASMMONTRARNA I MARKPLANEN FÅS TILLGÅNG TILL DAGSLJUS.
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SKISS: ÖVERSIKTSPLAN
MARKPLAN
Enligt gestaltningsprogrammet
för Haga – stationen kommer
stark hastighetsbegränsning att
genomföras bland annat på
Sprängkullsgatan. I detta förslag
tas för givet att detta även ska
gälla sträckan förbi Skanstorget.
Gatubeläggningen utformas på
ett för gående tilltalande sätt.
Förbindelsen mellan torget och
Skansen Kronan utreds för att
bli tillgängliga även för
handikappade.
Avsikten är att undvika
bilparkering inom området och
satsa på att besökarna
använder Västlänken och
kollektiva färdmedel.

Avsikten är att man från
stationen ska kunna komma till
Skanstorget under mark via en
”historisk passage”med
Göteborgs universitet på ömse
sidor fram till torget.
Till vänster Bio Capitol och till
höger flödesrummet med alla
dess processer och projekt.
passagen fortsätter därefter till
Skansen Kronan antingen via
utvändigt hisstorn eller via
tunnel till hiss i berget.
Utomhus bevaras de nuvarande
gångvägarna på berget.
Ett dubbelutnyttjande av
universitetets lokaler förutsätts.
Inkubatorverksamhet avses ske
här vilket gör området speciellt
intressant.

1 TRAPPA NED
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NÄSTA STEG
Utreda intresset för att starta upp en process för hur vi utvecklar hela Västra
Götalandsregionen.
Utreda om Skanstorget kan fungera som plattform.
Utreda om Göteborgs Stadstriennal är intresserad av ämnet.
Utreda hur omfattande HASSP- nätverket bör vara under de första stegen.
Utreda intresset för att välja en interimsstyrelse som lägger upp ett program
för ett forskningsprojekt för det fortsatta arbetet.

LÄNKAR OCH BILAGOR
Skanstorget synpunkter 20201214 Klicka här!
www.hassp.se
www.medborgarkraften.com
www.stadenvivillha.se
www.npf-ninjas.se

SYNPUNKTER !
Staden Vi Vill Ha Arne Person tel 070 6720542

GÖTEBORG 2021 01 06
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arne.person1@gmail.com

