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SAMRÅDSREDOGÖRELSE: CENTRAL HASSP I FRAMTIDEN

FÖRTYDLIGANDE
Underskriften
”Arne Person/ Medborgarkraften/studiecirklar: Staden Vi Vill Ha”
innebär att Arne Person representerar dels sig själv, Medborgarkraften, studiecirkeln Långedrag samt
arbetsgruppen för HASSP (Studiecirkeln har utvecklats till arbetsgruppen HASSP = Holistic Association
Social Science Park.)

Samrådsförfarandet
Vi är medvetna om att omvänt samrådsförfarande, som detta, idag inte förpliktar några svar.
Vi testar om det är möjligt att ersätta medborgardialogen med interaktiv samverkan mellan parterna
till gagn för utvecklingen och medborgarandan. Förväntningarna på kreativa svar har därför varit låg.
De utföll trots allt till belåtenhet och visar att satsningen inte varit förgäves.

SVAR OCH REPLIKER
Henrik Munck (MP) Vice ordförande Trafiknämnden
Subject: Ang: Samrådshandling:HASSP From: henrik.munck@trafikkontoret.goteborg.se
To: arnepe1@outlook.com Date: Tue, 22 Dec 2015 11:54:08 +0100
Hej Arne och tack för mail och förslag…
Jag förstår resonemanget kring HASSP, men samtidigt är det en paradox att alla utredningar och
beslut kring stadsbyggnad aldrig tidigare har varit så lättillgängliga och politiker har aldrig tidigare
varit så lättillgängliga. Men ändå så blir upplevt medborgarinflytande begränsat.
En detalj: på sid 37 bör namnen för Trafiknämndens ledamöter kontrolleras.
Hälsningar
Henrik Munck (MP)
Vice ordförande Trafiknämnden

Levererad kommentar: Tack för ditt svar. Det är intressant det du påpekar.
Min tanke med HASSP är att avhjälpa detta problem. Jag ska kolla ledamöterna på sid 37.
Hälsningar
Arne Person
______________________________________________________________________________

Hans Ander Stadsbyggnadskontoret Box 255440317 GÖTEBORG
Hej Arne!
Din rapport från din studiecirkel har registrerats. Jag bifogar en sammanfattning i den bilaga till
planbeskedet för Älvsborg XXX:XXX som vi sammanställer.
2015-12-21 Xxxxxxxxxx X Älvsborg YYY:YYY Representerar Medborgarkraften och Staden Vi Vill Ha
SVVH = Staden Vi Vill Ha verkar för etablerandet av HASSP i Frihamnen,
HASSP = Holistic Association Social Science Park
Meddelar att studiecirkelns första möte dokumenterats och skickats för samråd och synpunkter

enligt bifogad lista.
Utgångspunkten är att en för regionen centralt placerad HASSP, förslagsvis i Frihamnen, etableras.
Då nuvarande processer är linjära kan den parallella HASSP processen fånga upp helheten och öppna
upp ”stuprören” för de innovationer som krävs för nya sysselsättningar, ett gott liv och hållbar
samhällsutveckling.
En HASS Park verkar för att översiktsplanens krafter, dvs. marknad, ekologi och socialt kompletterat
med konst, kultur och övrigt som krävs för holism balanseras genom samverkan och skapar underlag
för exempelvis kommunala beslut i nämnder och styrelser.
Lokala HASSP anläggs i stadsdelarna. Medborgaranda skapas.
Följande lägen föreslås som tänkbara:
- Heden - Frihamnen - Älvsborgsbron - Röda Sten - Hisingsbron - Oscar II:s fort
- Långedrag – Saltholmen - Flytande anläggning i infarten till Göteborg - Bergsjön - Sahlgrenska
Science Park - Johanneberg Science Park - Lindholmen Science Par k- Centralt i regionen – Lerum
Följande scenarier för Långedrags hamn har tagits fram av studiecirkeln:
1. Gällande planer, dvs. ingen förändring. Nya etableringar ska vara marina
2. Den nedlagda utredningen, FÖP för Saltholmen - Långedrag, återupptas
3. Befintliga verksamheter som GKSS, Nimbus, Sjösportskolan m.fl. samverkar och expanderar med
syfte att satsa på intensivare båtliv och utvidgad gästhamn. Medborgargrupper kan bidra till
finansieringen via s.k. crowdfunding
4. Crowdfundingen utvecklas och tar över både olönsamma verksamheter och befintliga hamnverksamheter. I samarbete med kommunen och föreningar etableras marina nischer med säte i
Långedrags hamn
5. Crowdfunding med syfte att ombilda hamnen till en marin bygg- och bo-gemenskap för stadens
invånare. En tillåtande oas bildas för att testa olika produkter för boende vid och på vattnet.
Korttidsboenden som inte ställer krav på biltrafik från Pejlingsgatan kan tänkas samt undervisnings
och konferenslokaler, båtplatser osv.
6. En flytande mötesplats för medborgarna etableras på neutralt vatten. Samarbete sker med
befintlig verksamhet
7. En hållplats för eldrivna färjor mellan Skeppsbron och skärgården i kombination för ett mindre
båtell för sjösportskolans elever. Bilparkeringen vid Talattagatan kan bli en fordonspool täckt av ett
grönskande tak.
Någon ytterligare kommentar eller utlåtande på förslagen däri kommer inte från SBK.
Vi har inget uppdrag att engagera oss i vare sig HASSP eller lokala studiecirklar.
Planbeskedet är ju förenklat en allmän och preliminär lämplighetsbedömning av en enskild begäran
om att ändra eller upprätta en detaljplan.
Självklart noterar jag i förprövningen att frågan har genererat ett stort lokalt engagemang.
Först om BN beslutar att påbörja en formell planprocess kommer grannars och intressenters
synpunkter att behandlas, och då enligt PBL:s anvisningar.
Hälsning / Hans Ander
Hans Ander Stadsbyggnadskontoret Box 2554 40317 GÖTEBORG

Levererad kommentar.
Hej Hans!
Tack för svaret och en bra sammanfattning. Under februari ska vi utföra en sammanställning
av samrådssvaren och ta ställning till hur vi ska gå vidare i studiecirklarna.

Therese Brusberg, Projektchef Göteborg 2021
Therese Brusberg
Subject: Ang. Samrådshandling:HASSP
To: arnepe1@outlook.com
CC: anna.forsgren; camilla.nyman; henrik.jutbring; joakim.karlsson; johanna.frejme; sofia.berntsson
katarina.thorstensson; ossian.stiernstrand@goteborg.com;
From: therese.Brusberg@goteborg.com Date: Tue, 22 Dec 2015 17:11:30 +0100
Hej Arne,
Tack för ditt mail. Det är härligt att ta del av ditt brinnande engagemang för Göteborg.
Jag förslår att du kommer till oss på ett möte i mitten av januari så kan du berätta mer om dina idéer.
Ossian och jag träffar dig gärna.
Men först vill vi passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Bästa hälsningar
Therese Brusberg
Levererad kommentar:
Hej Therese! Tack för ditt positiva svar. Jag kommer gärna och berättar men det kan först bli när jag
är tillbaka från en långsemester jag tar i januari. Passar det om jag tar kontakt med dig när jag är
hemma igen 26 januari för att bestämma dag för träff?
Bästa hälsningar
Arne Person
Kommentar: Vårt planerade möte blir lite försenat. Redovisningen av planerade flyktingbostäder till
bland annat Långedrag ger andra infallsvinklar för vårt agerande. Stora möjligheter bör finnas att i
samverkan med det offentliga planera dessa anläggningar på ett sätt att alla blir vinnare. Lokala
HASSP i anslutning till områdena borde vara en framkomlig väg för att få de nya medborgarna
inkludera i gemenskapen, men också för att få ”gräsrötterna” engagerade. HASSP- idén kan bli en
”höjdare” under jubileumsåret 2021 och få stor betydelse för omvärlden.

Andrés Lagunas Centrum (centrum@centrum.goteborg.se) 2015-12-28
Till: arnepe1@outlook.com, arne.person@glocalnet.net

Hej!
Utvecklingsledare Malin Michaelson tog den 22 december emot nedanstående samrådshandling.
I förteckningen över remissinstanser står Göteborgs Stad Centrum inte med, det gör däremot
Thomas Segenstedt som är stadsdelsdirektör i Majorna-Linné.
Har Thomas Segenstedt i Majorna-Linné fått samrådshandlingen? Ska vi tolka förteckningen som att
Thomas Segenstedt representerar samtliga stadsdelar? Inget svar förväntas från Göteborgs Stad
Centrum?
Med vänliga hälsningar
Andrés Lagunas
Levererad kommentar:
Hej Andrés!
Det är riktigt att jag uppfattar att Thomas Segenstedt representerar samtliga stadsdelar och därför
vidarebefordrar till "rätt" befattningshavare i stadsdelarna. Det är naturligtvis mycket viktigt att
stadsdelarna lämnar synpunkter.
Samrådet har vi delat upp i två delar. Med pågående samråd vill vi få klarhet i om det är meningsfyllt
att gå vidare ut till stadsdelarna och alla dess organisationer med en fördjupad och för allmänheten
mer lättbegriplig samrådshandling. Där får SDN+ SDF en nyckelroll. Med detta tillvägagångsätt slipper
vi göra medborgarna besvikna om beslutsfattarna säger nej. En fråga: När samråd del 2
förhoppningsvis går ut, till vilka befattningshavare i SDN/SDF ska handlingen skickas?
Gott Nytt År!
Arne Person
Svar: Hej!
Vad bra, då vet vi att du sänt samrådshandlingen till Thomas Segenstedt. Vi avvaktar att han
kontaktar Göteborgs Stad Centrum för ev synpunkter…

Med vänliga hälsningar
Andrés Lagunas

Från: Ulf Kamne (ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se)
Skickat: den 10 januari 2016 09:52:54
Till:

Arne Person…

God fortsättning och tack för julhälsningen och även rapporten som gav intressant läsning.
Vänliga hälsningar
Ulf Kamne
Vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborg med ansvar för stadsbyggnad, miljö och klimat
Ordf i Byggnadsnämnden, Gruppledare Miljöpartiet Göteborg ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se
Kommentar: Vi hoppas att våra funderingar parat med beslutet om flyktingförläggning i inre
Hinsholmskilen leder till ett beslut i hamnfrågan, som kan gagna hela regionens utveckling.

_________________________________________________________________________

Emma Rosqvist Processledare emma.rosqvist@socialresurs.goteborg.se
Hej Arne!
God fortsättning på det nya året och tack för samrådshandlingen! Vilket spännande arbete som
pågår!
Jag mailar för att fråga dig om du kan skicka handlingen även till Susanne Robertsson på Business
Region Göteborg (Susanne.Robertsson@businessregion.se) ?
Susanne ansvarar för den aktivitet i kommunens lokala handlingsplan (kopplad till implementeringen
av överenskommelsen om samverkan mellan kommunen och social ekonomi) som handlar om att
undersöka förutsättningar för en social science park. Det känns relevant att knyta samman de här
trådarna.
Jag bifogar handlingsplanen ifall du inte sett den och aktiviteten jag hänvisar till är:
2.2.2 Undersöka förutsättningar för Science park för social ekonomi. Gemensamt och utvidgat kontor
samt följeforskning med GU. BRG är inte nämnd som ansvarig där, det har ändrats efteråt och texten
i handlingsplanen har inte justerats.
Allt gott!
Emma Rosqvist Processledare

Handlingsplanen avs överenskommelsen om samverkan mellan staden och social ekonomi
http://samverkan.socialhallbarhet.se/
Stöd till social ekonomi / Social utveckling Social resursförvaltning Telefon: 031-367 94 59
E-post: emma.rosqvist@socialresurs.goteborg.se
Besöksadress: Gårdavägen 2 Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg
UR ”Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan
Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi”

Mål- Vad 2.2 Utveckla hållbara former för samverkan. Aktivitet – Hur
2.2.1 . Skapa partnerskap mellan social ekonomi, näringsliv, kommun och akademin.
Utveckla gemensamma verktyg för partnerskap.
2.2.2 Undersöka förutsättningar för Science park för social ekonomi. Gemensamt och
utvidgat kontor samt följeforskning med GU.
Tid – När 2.2.1–2.2.2 Omgående och fortlöpande. Ansvarig –
Vem 2.2.1–2.2.2 SRF och Idékom med SLK. Framgångsfaktorer som visar att vi strävar åt
rätt håll. Samverkansformerna är en kända och används av alla. Partnerskap bildas och där
samverkansprojekt arbetas fram. Uppföljning och utvärdering. Hitta en strukturerad
uppföljningsform som tas upp och värderas på Idékoms möten.
www.goteborg.se/socialekonomi
Levererad kommentar: Hej Emma! Tack för ditt positiva svar! Jag har sänt över
samrådshandlingen till Susanne och läst igenom handlingsplanen. Vi ser fram emot ett samarbete.
Kommentar: Vi har inte hört något från Susanne Robertsson, men vi tar för givet att hon ser ett
samarbete med medborgarna som nödvändigt i hennes arbete.
Vi hör av oss när vi bättre vet hur vi ska lägga upp vårt nästa steg.

__________________________________________________________________________________

Eva Magnusson Utredningsledare Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
To: arnepe1@outlook.com
CC: anna.rosengren@kultur.goteborg.se
Subject: Svar gällande samrådshandling HASSP
From: eva.magnusson@kultur.goteborg.se
Date: Thu, 14 Jan 2016 17:14:21 +0100
God fortsättning på det nya året! Kulturförvaltningen och kulturnämndens presidium har
mottagit samrådshandlingen gällande utvecklingen och etablering av HASSP. Förvaltningen
har inte för avsikt att svara på handlingen utan hänvisar vidare till Älvstranden Utveckling AB.
Vänliga hälsningar
Eva Magnusson
Utredningsledare Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Levererad kommentar:
Eva Magnusson! Tack för ditt förslag.
HASSP:ens syfte är mycket att förstärka kulturen och de sociala frågorna i regionen.
Älvstranden Utveckling AB tror jag inte har det mandatet att bestämma över regionens
kulturpåverkan. Vi hade hoppats på ett starkt stöd från kulturnämnden och Förvaltningen.
Hälsningar Arne Person
____________________________________________________________________________

From: Bo.Aronsson@alvstranden.goteborg.se
To: arnepe1@outlook.com
Subject: SV: Samrådshandling:HASSP Date: Mon, 18 Jan 2016 20:02:38 +0000
Arne!
Tack för ditt samrådsförslag. Jag har ingen möjlighet att sätta mig in i förslaget och bedöma
realismen i det. Jag har lämnat alla åtaganden avseende arbetet med Älvstaden eftersom jag
passerat de 67. Det jag har kvar att arbeta med för Göteborgs Stad är att avsluta de fem
samarbetsprojekt staden har med Nelson Mandela Bay i Sydafrika. De tar all den tid jag har i den
deltid som jag nu arbetar.
Levererad kommentar:
Bo! Tack för ditt svar som jag har full förståelse för.
Hälsningar Arne
NÄSTA STEG
Vi återkommer när vi utrett hur vi ska gå vidare med hänsyn till de tillfälliga flyktingbostäderna.

Arne Person för Medborgarkraften, studiecirkeln Långedrag samt arbetsgruppen för HASSP
Göteborg 2016-02-10

