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ÄR VI REDO FÖR EN
SAMHÄLLSOMVANDLING?
KAN

HASSP
VISA VÄGEN?

Synpunkter på
Rapport Science Park för välfärd och social utveckling,
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program,
Göteborgs Stads program för kultur
Göteborgs Stads program för miljö
HASSP = Holistic Association Social Science Park
Almedalen 5 juli Världens första science park för välfärd och social utveckling
Regeringen/20 juni ny utredning: hur ideell sektor ska definieras i välfärden.
Rapport Science Park klargör på ett föredömligt och objektivt sätt parkens
begränsningar. Planen slår fast att förslaget ska utgå från den befintliga
förstudien om Science Park för välfärd och social utveckling. Såväl problem
som risker med ett genomförande redovisas. Motivet för en ny science park i
stället för att fördela innehållet mellan befintliga klargörs.
I dagarna har Näringslivsstrategiska programmet presenterats. Programmet
beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett
konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Detta stärker ytterligare behovet av
HASSP som inkluderar, fördelar, utvecklar och informerar över gränser.
Ur Göteborgs Stads kulturprogram: mål • Skapa goda och hållbara villkor för
konsten och konstnärerna. Syfte • Hävda konstens integritet, oberoende och
egenvärde • Främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet
Ur Miljöprogrammet: ”Den samlade bilden av de föreslagna åtgärderna ger
det bestämda intrycket att ett aktivt miljöprogram kommer att utgöra ett av
stadens viktigaste dokument också för social hållbarhet. Lars Lilled S2020 ”
HASSP blir ett nytt verktyg inom samhällsplaneringen, som angriper problem,
missförhållanden och möjligheter på nya sätt. Den totala välfärden beaktas
för att uppnå hållbar samhällsutveckling. För att underlätta kommunarbetet
med Social Science Park kan den kompletteras med eller inkluderas i HASSP.
Bakgrund: Från Interaktor →Social mötesplats → Social Science Park →HASSP
Från förslag →Gbg 400 år →Medborgaragenda →Kommunbeslut
Inför arrangemanget i Almedalen bör panelen vara väl förtrogna med de
senaste rapporterna om parken och dess möjlighet att bli en HASSP.
Regeringsutredningen om definition av ideell sektor kommer att gynna HASSP

Varför krävs ett komplement till den nu föreslagna
Science park för välfärd och social utveckling?
● Rapporten redovisar genom sin riskanalys vilka delar som inte inkluderas i
parken och problem som kan uppstå. Den ska bli en park för Göteborgs stad.
Detta signalerar att det krävs ett komplement ett kitt/ verktyg typ HASSP för
att fånga helheten och nå syftena. HASSP inkluderar: medborgarna och alla
de små organisationer som får allt större betydelse för samhällsutvecklingen.
Risken att parken inte leder till nytta för medborgarna, pga att ”staden inte
kan/vill mäta nytta/ effekt ur ett invånar/medborgarperspektiv” förstärker
att det finns ett behov av HASSP. Inte minst för att nå de 17 globala målen.
Citat: ” De sociala utmaningarna är enorma och ställer stora krav på innovationskapacitet
samtidigt som offentlig sektor inte ensam kan svara upp mot ökade och förändrade behov.
Med Science park för välfärd och social utveckling avses i detta sammanhang i första hand
de skattefinansierade välfärdstjänster som kommunen ansvarar för, antingen som utförare
eller som finansiär.”
OBS! övriga välfärdstjänster ingår inte. HASSP inkluderar allt!

Citat: ”det finns faktorer som riskerar att en Science park för välfärd och social utveckling
inte kommer att bidra till lösningar för de utmaningar som finns. I förstudien ges bitvis en
bild av en stad med en organisationskultur som hämmar innovation och där medborgarfokus
är svagt. Styrningen beskrivs som fragmentiserad med stora inslag av kontroll och invånarnyttan är inte tillräckligt synlig. Olika logik och drivkrafter hos de parter som förväntas ingå i
en samverkan, adderat med ideologiska ställningstaganden för välfärds-frågor, kan försvåra
eller blockera nyttan av en Science park för välfärd och social utveckling.”
Dessa interna problem får inte bromsa utvecklingen av Göteborg mot ett hållbart
samhälle. HASSP- kraft behövs!

Citat:” De olika logiker, maktstrukturer och risktaganden som utmärker aktörernas
arbetssätt och prioriteringar kan försvåra ett samarbete inom det sociala området men kan
också skapa mervärde om olikheterna istället ses som möjligheter.”
Mervärdet är HASSP!

Citat:” I en Science park för välfärd och social utveckling förväntas civilsamhället ha en viktig
roll. Idéburna utförarorganisationer kan involveras både i ägarstruktur och i enskilda projekt.
Civilsamhället kan också bestå av intresseorganisationer som företräder en målgrupp eller
särintressen eller olika grupperingar av röstbärare, påverkare, lobby, demokratiskapare.
Här finns en tolkning och en insikt som talar för HASSP.

● I dagarna har Näringslivsstrategiska programmet presenterats.
Detta stärker ytterligare behovet av HASSP som inkluderar, fördelar, utvecklar och
informerar över gränser såväl geografiskt som organisatoriskt. Programmet (citat)
”beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt
och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads
samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
Programmet tar sin utgångspunkt i staden Göteborgs centrala roll i hela Göteborgsregionens
utveckling och stadens betydelse för utvecklingen av Sverige som nation. Öppenhet för
omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas både av
Göteborgs Stad och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett ömsesidigt
beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen.”
Program tar sin utgångspunkt i stadens vision om (citat) ” Hållbar tillväxt går som en röd
tråd genom hela programmet. En tillväxt som lägger grunden för bättre välfärd parallellt
med att den minskar miljöpåverkan är grundläggande i programmet.”
HASSP:s uppgift är att i samverkan tillse att programmet kan genomföras.
Citat: ” Utöver styrande dokument inom Göteborgs Stad, relaterar programmet på en övergripande nivå också till styrdokument som Göteborgsregionens program ”Hållbar tillväxt”
och Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling ”Västra Götaland 2020”,”
HASSP är gränsöverskridande!
Citat: ”Övriga styrdokument av betydelse för näringslivets utveckling. De delar av ett starkt
företagsklimat som Göteborgs Stad kan påverka, omfattar mer än stadens planering inom de
sex strategiska områden som programmet innehåller. Förutsättningarna för företagande är
beroende av alla övriga delar av stadens verksamheter. Företag föredrar att verka i en stad
som uppfattas som trygg, med social hållbarhet, god tillgång till bostäder och ett
utbildningssystem som håller hög kvalitet.” Denna utmaning bör HASSP kunna klara.
Citat: ” De styrande dokument som programmet har kopplingar till innehåller sammantaget
ett mycket stort antal mål. Det finns därför en uppenbar risk att målkonflikter kan uppstå. ”
” Business Region Göteborg AB har ett övergripande samordningsansvar för programmets
genomförande. Det innebär att BRG, i samråd med berörda nämnder och styrelser, ska
säkerställa att handlingsplaner tas fram och genomförs inom de sex strategiska
utvecklingsområdena. BRG:s uppdrag är här att koordinera och stödja arbetet.”
HASSP får här en stor uppgift. I ett så kallat Obeyarum, som avses ingå i HASSP kan dessa
konflikter lösas i samverkan!
Citat: ”Utöver facknämnder och styrelser har också stadsdelsnämnderna en viktig roll i
programmets genomförande. För att Göteborg ska kunna leva upp till programmets målbild
är det viktigt att staden kan tillhandahålla nödvändiga samhällstjänster för medborgarna.
Stadsdelarna har en viktig roll som servicegivare, sammantaget bidrar de till att skapa goda
förutsättningar för både medborgare och företag att bo och verka i staden.”
Lokala HASSP som komplement eller ersättare till stadsdelsnämnder kan få stor betydelse.

Citat:” Näringslivet känner inte av några kommungränser, utan har snarare regionen som
plattform för att nå sina marknader runt om världen. Ju större region, desto större förmåga
att generera tillväxt. Regionförstoring, där fler kommuner ingår i Göteborgs lokala
arbetsmarknad genom förbättrade pendlingsmöjligheter, ger därför förutsättningar för ökad
sysselsättning och tillväxt i hela Västsverige.” HASSP:s gränsöverskridande får betydelse!
Citat: ”Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har ett regionalt perspektiv där
Göteborg är motor i Göteborgsregionens och hela Västsveriges utveckling. Det regionala
perspektivet utgår från Göteborgsregionens (GRs) strategi ”Hållbar tillväxt”.
Detta stärker betydelsen av HASSP som kan bli en global struktur och verktyg.
Citat: ”Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens utveckling.
Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig regional
kärna, som utgörs av de centrala delarna av Göteborg. Här finns regionens bästa
tillgänglighet till kommersiell service, kultur, nöjen och offentlighet, men också regionens
största koncentration av arbetsplatser och en stor potential att skapa ett starkt nav för hela
regionens och Västsveriges utveckling.” Detta talar för att en central HASSP lokaliseras till
Lindholmen, förhoppningsvis inom Karlastaden och tornet i anslutning till LSP och därmed
även fysiskt kan visa sin styrka.
Citat: ” Göteborgs styrkor: Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande
storstadsregioner och befinner sig just nu mitt i ett utvecklingssprång, som drivs av stora
investeringar i forskning och utveckling. I Göteborgsregionen finns planer på investeringar i
infrastruktur och annat byggande för 1 000 miljarder kronor de kommande 20 åren. Flera
internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft
och framtidspotential.” Dess svaghet är att inte tillvara kraften hos den enskilde
medborgaren, de små organisationerna och kulturen. Detta kan HASSP avhjälpa.
Citat: ” En miljonregion med unik samarbetsförmåga Göteborgsregionen präglas av ett unikt
samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Nätverk, kluster och tre science
parks skapar förutsättningar för innovation och spetskompetens. Inom flera områden finns
världsledande forskning och produktutveckling. En stark tradition av samarbete mellan olika
aktörer bidrar till framgångarna.” Här redovisas att kraften hos den enskilde medborgaren,
de små organisationerna och kulturen inte tillvaratagits. Detta kan HASSP avhjälpa.
Citat: ” Göteborgs utmaningar: Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv,
står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har i
rapporten ”Näringsliv och Tillväxt 2016” identifierat tio utmaningar som behöver mötas för
att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden.”
Utmaningen att även utveckla välfärden genom att bland annat få medborgarna delaktiga
i samhällsutveckling saknas. Detta kan HASSP bistå med.
Målbild och mål för stadens näringslivsutveckling 2035 citat: ” I målbilden utrycks att
Göteborg ska vara en internationell förebild för sin samverkansförmåga.”
Det talar för HASSP för att uppnå denna förebild för sin samverkansförmåga.

● Citat ur kulturprogrammet: ”Strategiska framtidsfrågor • Stärka infrastrukturen –
det vill säga konstens och konstnärernas tillgång till mötesplatser, offentliga arenor, lokaler
och institutioner • Utveckla internationellt, nationellt och regionalt konst- och kulturutbyte
• Utöka lokalt samarbete • stärka finansieringen – finansiering av konst och kultur är en
strategisk investering med betydelse för hela samhällsekonomin”
HASSP:s värdegrund inkluderar kulturen!

● Citat ur miljöprogrammet: De 12 miljömålen är: • Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft • Bara naturlig försurning • Giftfri miljö • Ingen övergödning • Levande sjöar och
vattendrag • Grundvatten av god kvalitet • Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker • Levande skogar • God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv. HASSP:s värdegrund inkluderar miljön!

● ”H” i HASSP står för holistisk. Alla discipliner inkluderas och
konsekvensstuderas med beaktande av det sociala perspektivet.
HASSP fångar upp såväl lokala rapporter som internationella som SITRAS och får det lokala
att tänka utanför boxen.

HASSP avsikt är att fånga in och stimulera medborgarna till delaktighet och ge dem en
känsla av sammanhang. KASAM

Med HASSP-hjälp kan den föreslagna Social Science park för välfärden bli världens första
För detta är det viktigt att den blir ett föredöme för omvärlden. Att alla inkluderas och att
kulturen får en framskjuten plats samt att finansieringen kan ske på ett förmånligt sätt.

Samhällsbyggnadssektorn har initierat och byggt upp många spännande projekt för att
utveckla hur vi bor och lever. Med HASSP kan vi skala upp de hållbara och innovativa
projekten som skapats. Med HASSP kan vi implementera lärdomar och erfarenheter från
både lokala och nationella innovativa projekt.

HASSP:s övergripande och samverkande funktion där samtliga Science Park, akademin
näringslivet, det offentliga och civilsamhället är representerade i styrelsen, kommer att
stärka varje part.

HASSP anpassas efter gällande styrande dokument, som är förutsättningar för att göra rätt
saker på rätt sätt.

Idén med HASSP är att den är ett allmängiltigt verktyg som kan kopplas till och komplettera lokala Science Parks så att målen kan uppfyllas. Såväl internationellt som lokalt inom
en stad. Genom nya synkroniseringsverktyg kan alla stimuleras att delta i samhällsutvecklingen och visuellt följa hur idéerna stegvis nyttiggörs. Det blir då angeläget för såväl
tjänstemän, politiker som för medborgarna att dela med sig och få cred för det.

EX.: HASSP KOMPLETTERAR DET AVSLUTADE
KAIROS-PROJEKTET OCH FÖR DET I MÅL

Utan HASSP
når få projekt
sina mål

MEDBORGARINNOVATIONER SYNLIGGÖRS

I samverkan med
HASSP når projekten
sina mål

Genom utbildning i HASSP
kan projekten nå sina mål
utan behov av HASSP-stöd

Sammanfattning: HASSP kan vara den eftersökta innovationen för hållbar
samhällsutveckling. En interimsstyrelse inkluderande samtliga huvudintressenter kan förhoppningsvis vara vald för HASSP till 400-årsjubileet.
Hemsida: www.hassp.se Synpunkter! arne.person1@gmail.com
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