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INLEDNING:
Dessa tankar ingår i processkonstverk nr 35. 1*.
Avsikten är att väcka nya tankar om utvecklingen och få igång
diskussioner och uttolkningar av dem.
Globaliseringen innebär att utvecklingen av Göteborg påverkas av
internationella lagar och förordningar. Detta utesluter inte värdet av
starkt medborgerligt deltagande i arbetet för hållbar stadsutveckling.
Ett glokalt 2* engagemang förordas av många.
Göteborg har valt att följa vissa globala trender, som innebär större,
tätare och effektivare 3* regioner, trots osäkra konsekvenser. 4*
Ett EU påbud: "Socialt entreprenörskap och företagande."
Lärandets utveckling blir viktigt. Icke-formellt lärande 5* förespråkas.
En åsikt är att en utplaning av befolkningsökningen sker 6*.
De mänskliga rättigheterna, som ökad jämlikhet ska genomsyra
hela Globen. Alternativa ekonomiska system införs där så behövs.
Medborgaranda skapas som får kreativiteten att flöda.
Vissa begrepp behöver definieras, som hållbar utveckling, socialt
kapital och medborgarkraft. 7*
Begreppet ”prekariat” finns anledning att närmare analysera.

10*

UTMANING
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén förordar

Socialt entreprenörskap och socialt företagande
Förordas för att vi ska kunna komma tillrätta med alla de sociala
problem västvärlden och Sverige lider av. För alla är de sociala bristerna
kända. För att kunna genomföra förändringar behöver det nuvarande
formella styrelseskicket förnyas. Det jämförs här med ett av EU
validerat förslag baserat på nya inlärningsmetoder. Förslaget kan
prövas i Göteborg under en mandatperiod.
Det utgår från EU:s och andras påbud om ett mera innovativt samhälle
där socialt entreprenörskap t ex tillvaratas bättre. Dagens formella
undervisning, forskning och styrelseskick ger inte tillräckligt utrymme
förr fritt tänkande och innovationer.
Internet är föregångare och bjuder på nya tankegångar som kan
tillvaratas och intressanta vägar till den fabulösa staden kan öppnas.
Det skrivs om en ny samhällsklass i vardande som kan bli ett hot.

DAGENS
MINIMALA
UTVECKLING

Blockpolitiken, lägger mycket tid på att utarbeta vallöften, som inte infrias.
Utvecklingen blir inte hållbar. Ett alternativ är att alla >4% partierna med
utgångspunkt ifrån en bas samverkar. Arbetet delas upp i en regeringssektion
och en utvecklingssektion. Kontinuerligt migreras föråldrat formalia till vitala
embryon. En positiv kontinuerlig hållbar utveckling fås.

KAN PRÖVAS
LOKALT I
GÖTEBORG

MEDBESLUTANDEORGANISATION
Ett annat ämne som behandlas handlar om, medborgardelaktighet
demokrati och delaktighetstrappan.(SKL:s i reviderad form).
Dess högsta nivå är medbeslutande. Förslaget som anges där
behöver en förklaring.

MEDBESLUTANDE
LLLlllllllllllllllllllLLL

Den föreslagna organisationen avses ge utrymme för engagemang,
ansvarstagande och öppenhet mellan medborgare och folkvalda.
Medbeslutandeorganisationen är tänkt att kontinuerligt förnyas för att
fungera som ett avantgarde för hållbar utveckling.
I ett initialt skede finns tanken att likt Citizen Bridge i Kanada skapa
en online-plattform som gör att medborgarna och deras valda
företrädare kan ha samtal om aktuella frågor.
Därmed skapas en tillgänglig, engagerad och öppen förtroendevald
ledning. Denna kan å sin sida använda nya verktyg för att få en
verkligt engagerad allmänhet där väljare och representanter arbetar i
en samverkande miljö för en fördjupad demokrati.
Idag är det svårt att få medborgare engagerade i politik då de får
otillräcklig information. Den tilltänkta
on-line plattformen är tänkt att råda bot mot detta.
Kommunikationsvägar öppnas till reviren och mellanrummen intas av
medborgarna. Vi får en transparang som möjliggör den helhetssyn
som krävs för en hållbar utveckling.

Definitioner, utveckling och förtydliganden

1* Processkonst
Definition: Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform
utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av
uttolkare. Syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling
skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.
2* Glokalt = globalt + lokalt

DEN LOKALA NIVÅN OCH DET
GLOBALA NÄTVERKSSAMARBETET

DEN LOKALA MÅNGFALDEN I DEN
GLOBALA NÄTVERKSSAMARBETET

Enligt figur 2 luckras nationalstaterna upp. Digitala + fysiska globala nätverk möjliggör att den
regionförstoring som hittills utförs internationellt och som planeras för Göteborg kan struktureras
så att full sysselsättning och minimal pendling kan erhållas utan stress.

3* Ökad effektivitet
Färre arbetstimmar för fler regioninvånare dvs arbetslöshet, bidrag och stress.
4* Regionförstoring
Boverket år 2005: Frågar: Är regionförstoring hållbart? Svarar:
Regionförstoring anses vara viktig för tillväxten. Våra studier visar att allt större
regioner kan få effekter som varken är hållbara socialt eller för familjeekonomin.
Negativ påverkar både på naturen och människors hälsa medför kostnader för
samhället både på kort och på lång sikt.
Arena för tillväxt 2008 pendling och regionförstoring framhålls nu som svar
på flera kommuners problem med minskad befolkning och svag arbetsmarknad.
Boverket 2008: Ny kunskap om tillväxt Det politiska målet regionförstoring
kopplas ännu inte till en samlad politik som mildrar de negativa konsekvenserna.
Västra Götalandsregionen 2009 På senare år har ett flertal utredningar visat
att regionförstoring, i betydelsen vidgade lokala arbetsmarknader, gynnar
sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.
Utredningar från 2013: KTH-professorn Yifang Ban har med forskarkollegor
tagit fram ny teknik baserad på satellitbilder. Det finns effektiva verktyg för att
samla in information om städers tillväxt samt analysera hur denna påverkar
miljön både i Kina och övriga världen.

5*

Lärandet

Definitioner. Ur EU-skrift via Blogg

Formellt lärande sker vid inrättningar för utbildning och leder till erkända
utbildningsbevis och kvalifikationer.
Informellt lärande
är en naturlig del av vardagslivet. Det är inte nödvändigtvis avsiktligt lärande.
Icke-formellt lärande
äger rum vid sidan av de gängse systemen för utbildning och leder inte
nödvändigtvis till formaliserade utbildningsbevis. Kan fås på arbetsplatsen eller
genom organisationer och grupper i det civila samhället till exempel som kurser i
konst, musik eller idrott eller privatundervisning för att förbereda examina.

6* Fruktsamheten
FN antar i sin befolkningsprognos att fruktsamheten i världens länder ska
fortsätta att sjunka mot 1,85 barn per kvinna. Det skulle på sikt innebära att
jordens befolkning börjar minska. Redan år 2050 antas fruktsamheten ha sjunkit
till 2,0 barn per kvinna. Varje ny generation skulle då bli sju procent mindre än
modergenerationen. Källa: Författare Hans Lundström är demograf vid prognosinstitutet på SCB
7*

Socialt kapital
Definitionerna av uttrycket ”det sociala kapitalet” är komplicerade och luddiga.
Därför används här ”Medborgarkraften” på det mätbara kompetenta kitt, som
består av den dynamiska humana/sociala kraften, som krävs för balanseringar.

HÅLLBAR UTVECKLING, SOCIALT KAPITAL OCH MEDBORGARKRAFTEN
8* Web 2.0 webbplatser
Dessa utformas så att användaren känner sig i centrum och kan bidra till
webbplatsens innehåll, ser sina tidigare bidrag och förändringar.

9* Lateralt tänkande Källa Wikipedia
Tekniken för lateralt tänkande handlar mycket om att hitta nya infallsvinklar på
ett problem. Motsatsen är vertikalt tänkande. Poängen med det laterala
tänkande är att hitta många lösningar eller synsätt medan det vertikala
tänkandets syfte är att finna den bästa lösningen.
10*Prekariat Källa Wiktionary (sociologi) Samhälleligt kollektiv bestående av
personer som under längre tid är utanför den etablerade arbetsmarknaden

STRUKTUR
Från rot till krona. Roten ger alternativ till kronans innehåll.

Krona

DEN FABULÖSA
STADENS STRUKTUR
Från rot till kronans
bladverk.
Från grundidé till
detaljlösningar.

Rot

Vi utgår ifrån helheten:

Omvärlden påverkar oss. Detta beaktas.
Vi studerar forskningen om hur människan fungerar, hennes beteenden och behov
för ett gott liv. Politisk delaktighet: Vad kan vi påverka? Utbildning: Vi ger förslag
på nya undervisningsmetoder. Arbete: Ökad utbildning ger nya verksamheter.
Detta leder till god hälsa och ett längre, tryggare, integrerat och lyckligare liv.
Vi tar ställning till hur prekariatet ska inkluderas.

Hur når vi dit? Vi analyserar de krafter som vi påverkas av, utarbetar metoder
för dess balansering, utreder dess konsekvenser och mellanrum. För
detta behövs goda verktyg. För att uppnå allt detta behöver vi sociala vetenskapliga
inkluderande mötesplatser, Social Science Parks.
Nu har vi kompetensen som medger att vi kan välja en glokal inriktning som
fungerar för regionen. Ställningstagande till kulturen och miljön måste tas och
relevanta ekonomier väljas. Betydelsen av medborgarkraften och det sociala
entreprenörskapet undersöks. Behöver vi en global och en lokal valuta, fonder
och donatorer? Ekonomin anpassas så att full sysselsättning fås. Vilken stadstyp
krävs för att nå målen? Hur ska trafiken lösas, bostäderna fungera och utrustas?
Hur ska vi ställa oss till prekariatet?

I nästa steg: Intressenterna kontaktas för samverkan.

ÄMNEN
REGIONINVÅNARE GER SIN SYN

Från iakttagelser, har sakfrågor utkristalliserats som
är viktiga för Göteborgsregionens hållbara utveckling:
Skola/utbildning, Sjukvård, Sysselsättning,
Landets ekonomi, Äldreomsorg, Lag o ordning,
Barnomsorg, Miljö, Pensioner, Egen ekonomi.
Detta steg: Tankar där 20st ämnen fördjupas.
Synpunkter välkomnas. Vilka ämnen bör prioriteras?

NR

ÄMNEN!

01 HELHETEN

ESSENTIELLA HELHET. KLASSER OCH KRAFTER
DEMOKRATI MEDBORGARANDA

02 STYRMEDEL
03 HJÄLPMEDEL
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 KATALYSATOR
17
18 FYSISKT
19
20

21

LAG OCH ORDNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UTBILDNING o SKOLA HJÄRNAN
SYSSELSÄTTNING NÄRINGSLIVSUTVECKLING
HÄLSA OMSORG, VÅRD OCH MOTION BARN o ÄLDRE

LYCKA

VÄLFÄRD

KRAFTBALANS SAMVERKANDE KRAFTER
REVIR OCH MELLANRUM KOPPLINGAR,
VERKTYG MEDIER
LATERALT AGERANDE ATT TÄNKA NYTT
SOCIAL SCIENCE PARK PLUS 3XScience PARK
GLOKALT GLOBALT+LOKALT
KULTUR/KONST PROCESSKONST
MILJÖ, EKOLOGI
EKONOMI MARKNAD+VALUTOR
DONATORERNAS STAD FINANSIERING
STADSTYP FABIÖS
BOSTÄDER, BLANDSTAD,
TRAFIK TYPER
EGET/EGNA FÖRSLAG DET SOM SAKNAS

HELHETEN

HÅLLBAR UTVECKLING
FÖRTÄNKSAMHET

VIDSYNTHET
ÖPPNA ÖGON OCH ATT SE SOM GUDEN
JANUS SÅVÄL BAKÅT SOM FRAMÅT

1
ESSENTIELLA
HELHET, KLASSER, KRAFTER, STRATEGIER, STRUKTURER o KOLLEKTIV/ENSKILD

Naturvårdsverket skriver att det blir en viktig uppgift att belysa hur
hållbar utveckling kan mätas; där miljö, välfärd och tillväxt samverkar.
Essensen dvs det viktigaste, det som ger en hållbar utveckling, det
som sammanfogar, krafter och klasser* samt översiktsplanens och
FN:s ambitioner, till en balanserad helhet. Det blir ett viktigt område
för medborgarna att engagera sig i.
Idag söker vi fortfarande instrumentet, (mellanrummen +reviren) som
leder till hållbar utveckling.
*Prekariatet är en klass i vardande som behöver analyseras speciellt
noga. Detta sker i en bilaga.

Läs mer under
INLEDNING
MEDBESLUTANDE
ORGANISATION

2
DEMOKRATI
MEDBORGARANDA

Ur Folkhälsopolitisk rapport 2010 är det övergripande nationella
folkhälsområdet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett målområde är:
Delaktighet och inflytande i samhället. Den s.k. delaktighetstrappan
beskriver olika grader av inflytande. Svenska kommuner har arbetat
med att hitta former för medborgerlig delaktighet, men det är svårt att
hitta sådana som fungerar. Medborgarnas intresse har ofta varit
begränsat.
I ”Den Fabulösa staden” kan en lösning vara: En permanent partipolitiskt oberoende medbeslutande organisation, skapad underifrån,
med bland annat ett medborgararkitektkontor, som på heltid håller
medborgarna ajour om allt som är av intresse för stadsutvecklingen.
Vid behov expanderar organisationen med forum och arbetsgrupper.
Medborgarnas kontinuerliga delaktighet och inflytande som förutsätts
för en god hälsa kan med en sådan flexibel struktur gagna alla de
andra sociala områden som behöver medborgarnas stöd.
Forskningen visar att medborgaranda är en säker grund för
socioekonomisk tillväxt. Därför etableras i alla stads- och regiondelar
arenor, mötesplatser och nätverk, som möjliggör och utvecklar
medborgardelaktighet i samhällsutvecklingsfrågor.

HJÄLPMEDEL

03
LAG OCH ORDNING

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, TRYGGHET, SÄKERHET o TILLGÄNGLIGHET

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell
rätt. De preciseras i internationella överenskommelser. De slår fast att
alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.
EU Upplysningen har riksdagens uppdrag att informera om EU.
EU-lagar gäller framför svenska lagar.
Sveriges rikes lag är en årligen privatutgiven svensk lagbok.
Plan- o bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
Göteborgs rättighetscenter GRC –verkar för de mänskliga rättigheterna.
Göteborgs Stad arbetar tillsammans med olika myndigheter för att
förebygga brott och öka tryggheten.
Ung & Trygg arbetar för minskad kriminalitet.
Nedskräpningen och tiggeriet är aktuella problem. Bilbränder ett annat.
Jämlikhet förordas men svårigheter finns med att finna en definition.
Satsningar för att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet kan ha
motsatt effekt visar en rapport. Arbetslöshet utvecklar kriminalitet, som
leder till osäkerhet och bristande trygghet. Nätverk bildas med egna
lagar.
Strategier behövs för att få de kriminella att arbeta för ett bättre
samhälle utan att de känner sig utpekade.

GYMNASIUM

EXPERIMENT/INNOVATIONER

HJÄRNAN
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UTBILDNING o SKOLA,

EXPERIMENT, INNOVATIONER o HJÄRNAN

Lärandet

Nya undervisningsmetoder används redan och utvecklas för att bättre
möta framtidens större krav på kompetens och kreativitet.
Icke-formellt lärande 5* (strukturerat informellt lärande) testas nu.
Khan Academy är en ny undervisningsmetod som tillämpas globalt.
Blended Learning är ett begrepp som används i diskussioner om skolans
utveckling. Den kombinerar fysisk skolnärvaro med digital interaktion.
Digitala spel: Den akademiska världen accepterar spelen som ett
forskningsämne. Spelen är en mycket interaktiv plattform som kan stödja
och främja lärande.
Luleå Tekniska Universitet kurs där studenterna lär om hur den biologiska
hjärnan och artificiella hjärnmodeller fungerar. De lär sig att skapa
artificiell intelligens och avancerade människa-maskin-system.

Artiklar
Ur Aftonbladet 1400 allmänläkare saknas. Sverige utbildar för få läkare.
Fler än 50% utbildas utomlands. 2015 kommer Sverige att sakna 4000
läkare. Detta är, ej hållbart, ett klart systemfel.
Ur DN 2005 - Regeringen och Skolverket gör inte tillräckligt för att lärarna
ska få rätt kompetens, konstaterar Riksrevisionen i en kritisk granskning.
Ur UNT.se 2010 - Hård kritik mot lärarutbildningen vid Uppsala universitet.
Utbildningen är ostrukturerad och informationen så dålig att
studenternas psykiska hälsa berörs.
DIY, Do it yourself, har varit inriktat på entreprenörskap för unga. Det kan
utvecklas till att omfatta alla. Kollektivt arbete+ DIY ger spin-off effekter.
Lärandet är en fundamental del av det kulturella. Det ska genomsyra allt.

TRASPROLETÄRER

ARBETARE

KONJUNKTURSVÄNGNINGAR
REGLERAS
FÖR
VISSA ARBETAR BÅDE LOKALT OCH GLOBALT

FULL

SYSSELSÄTTNING.

5
SYSSELSÄTTNING

DIFFERENTIERAT NÄRINGSLIV OCH TILLVRATAGANDE AV PRIKARIATET

Globaliseringen tillsammans med teknisk utveckling, effektivisering
och likriktning, innebär att allt färre behöver arbeta samtidigt som
folkmängden ökar. Detta skapar omfattande arbetslöshet. Genom att
också tänka lokalt och utveckla och upptäcka närområdet kan ett rikt
livsstilsinriktat samhälle utvecklas som leder till hållbar utveckling
och ett lyckligare liv. I det lilla kan det stora finnas. (se nanoteknik)
FN:s ambitioner att utrota fattigdomen i världen utgör ett intressant
embryo för Göteborg att utveckla som ett icke-formellt ämne.
Prikariatet i Sverige kan vara ett embryo som leder till att Göteborg
blir världsbäst på fattigdomsutrotning.
Vid sidan av en formell valuta kan en icke-formell som buffert införas
som ger möjligheter till konstant full sysselsättning.

MOTION UNGDOM

HÄLSA

ÄLDREOMSORG

BARN

6
HÄLSA, OMSORG, VÅRD OCH MOTION
BARN o ÄLDREOMSORG

Hållbar utveckling:

Ur Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

Tillfredsställelsen av människans grundläggande behov är starkt kopplad
till vår hälsa men är även grunden för ett hållbart samhälle.
Senare tiders behovsteoretiker menar att de känslomässiga behoven är
jämbördiga, ständigt aktuella och avgörande för individens utveckling.
EU-samarbetet är ett viktigt komplement till det nationella arbetet med
att förbättra hälso– o sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

Det är kris i vården:

Situationen är ohållbar. 1400 allmänläkare
saknas. En nationell handlingsplan för primärvården behövs. Överfulla
akutmottagningar, överbelagda avdelningar, vård på ”fel avdelning”.
Satsningar för att motverka att ungdomar i utsatta förorter hamnar i
kriminalitet kan ha motsatt effekt. Kriminaliteten kan ses som ett svar på
utanförskap. Det visar en ny rapport. Det krävs långsiktiga lösningar.

Motion: Göteborg är världsledande inom evenemang för unga genom
att arrangera världens största ungdomsturneringar, Gothia och Partille
Cup.

Unga:

Göteborgs Ungdomssatsning är till för att stödja ungdomar
16-19 år med meningsfulla fritidsaktiviteter.

Vad är lycka?
Av Emma Abrahamsson Mental kraft

Lycka är en känsla svår att definiera.
Den liknas vid en känsla av att se en
mycket djup mening med sitt liv.
Den beskriver också förmågan att känna
tacksamhet och trygghet i tillvaron, samt
att kunna uppleva kärlek till livet och allt
levande runtomkring oss.
Verklig lycka är inte kopplad till materiella
ting och är helt oberoende av yttre villkor.
Den baseras på villkorslös kärlek till livet.
LYCKA

7
LYCKA

DEFINITIONER OCH LYCKOTAL

LYCKA och välbefinnande har stor betydelse. När de materiella livsvillkoren är tillgodosedda är det inte längre ytterligare förbättringar i
ekonomiska villkor och konsumtionsmöjligheter som ger ökad lycka.
Bredare mål/mått på livskvalitet än på ekonomisk tillväxt krävs.
Det är under 2000-talet som livstillfredsställelse och välbefinnande så
smått börjat artikuleras som en välfärdssamhällspolitisk målsättning.
Hur lyckliga är vi egentligen Källa: Bengt Bruldes krönika i GP
Ett politiskt viktigt mål är välfärdsmålet, att tillse att medborgarna har
det så bra som möjligt. De objektiva välfärdmåtten är många, som
ohälsotal, medellivslängd, utbildningsnivå, köpkraft och arbetslöshet.
Även subjektiva välfärdsmått finns, som får allt större betydelse.
Den samhällsvetenskapliga forskningen har fokus på hur tillfreds vi är
med våra liv som helhet. Den psykologiska forskningen lägger även
vikt vid subjektivt välbefinnande. Forskningen gör ingen skillnad
mellan den uppvarvade form av välbefinnande som kräver ständig
yttre stimulans för att hållas vid liv och den stabila sinnesfrid som lyfts
fram i andliga sammanhang, den genuina lyckan.

OBALANS OHÅLLBART

8
KRAFTBALANS

KRAFTERNA INORDNADE I EN FRAKTALMATRIS

SAMVERKANDE KRAFTER

Under Rio-konferensen myntades begreppet "hållbar utveckling",
som innebär en utveckling där vi strävar efter att uppnå en balans
mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner.
Till FN konventionens tre kraftbegrepp kopplas ofta kultur/konst
och essensen som får dem till en balanserad helhet.
Varje kraft har sin egen speciella struktur, som i vissa delar överlappar varandra. Hur balanseringen ska ske har ännu ingen visat
någon lösning på. Hur balanserar man t ex mynt + vindkraftverk +
social varelse.(se bilden ovan)? Förslagsvis kan det ske med hjälp av
ett kitt mellan reviren. Autonomisk forskning börjar vinna terräng. Där
ges fria händer att tänka fritt utan förutfattade meningar. För
framtidens komplexa problemställningar är sådan forskning
nödvändig. Medborgarkraften kan stärkas och komma i balans med
de övriga genom att ta initiativet till en sådan kraftsamverkan som
leder till kraftbalans.
Flera typer av verktyg kan bli nödvändiga att använda.
Konsekvensanalyser lateralt tänkande och icke- formell kompetens
där samtliga krafter inkluderas kommer sannolikt att få stor betydelse.
Kommunens matris för sociala konsekvensanalyser kan utvecklas till
att innefatta alla krafter.

Läs mer under Inledning
MEDBESLUTANDEORGANISATION

MELLANRUM: KITTET SOM BALANSERAR
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REVIR OCH MELLANRUM
KOPPLINGAR
Västra Götalandsregionen, 2005 Centrum för Verksamhetsutveckling

En fungerande process är vanligtvis horisontell. Många har svårt att
bortse från revir. Revirtänkande är processens värsta fiende.
Sammanslutningar har sina rum. Mellan dem finns mellanrum. Dessa
tillsammans utgör helheten. Mellanrummens betydelse glöms ofta bort
med resultatet att sammanslutningarna blir isolerade. I den fabulösa
staden beaktas mellanrummen. Här sker möten och kopplingar. Med
hjälp av media och fraktaler kan erforderliga flöden skapas, stimuleras
och snabbas upp så att sökta sammanhang fås.
I mellanrummen verkar de oberoende, de objektiva, det informella,
icke-formella och de som värnar om helheten. Mellanrummen gagnar
revirens utveckling och samverkan. De är idealiska för
medborgarkraften med dess kompetens och begär efter delaktighet.
Inom forskningens formella arbetssätt, är det ofta informella utbrytare
som skapar innovationerna. (Källa: Forskningsrapport)
För att undvika anarki blir det viktigt att i mellanrummen skapa
strukturer och få dem icke-formella.

VERKTYG

DIALOGLABYRINT

INTEGRERING

MEDBORGARDIALOGER
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VERKTYG
MEDIER

Som komplement till traditionella verktyg i samhällsplaneringen
kommer former av webbaserade verktyg för informellt och ickeformellt lärande: Virtuella världar, lärande spel, sociala nätverk,
digitala lärplattformar, interaktiva skrivtavlor, bloggar, podcasting,
wikis, webbaserad videokonferenssystem och Web 2.0 webbplatser.
8*

Dessutom
Integrering: Invandring kan ses som ett embryo till socialt och
humant entreprenörskap ledande till integrationsbefrämjande sysslor
och nätverk.
Medborgardialoger: underifrån, av olika typer för att främja
demokratin.
Politiskt system: Genom lobbying kan förändringar bli verklighet.
Med partiernas program som bas kan problemlösningar uppenbaras.
Processkonst: Konstformens struktur leder till innovationer.
Göteborg 400 år: Projekt för stans utveckling pågår som verktyg.
Medbeslutandeorganisationer: Läs beskrivning under Inledning!

IDAG LEDER UTVECKLINGEN MOT ATT VI BLIR FLER OCH STÖRRE
I MORGON LEDER UTVECKLINGEN MOT HÅLLBARARE LÖSNINGAR

DAGENS
VISION
FÖRTÄTNING
BLANDNING
YTLIGHET

,,,

NU, FÖRTÄTAT o FÖRÄDLAT

FRAMTIDENS
FABULÖSA
STAD
FÖRDJUPAD
OCH
MÅNGFALDIG

Bilderna (träden representerar revir ex städer), visa två utvecklingssätt. Ett är hållbart.
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LATERALT TÄNKANDE
UTVECKLA GENOM ATT TÄNKA NYTT

Lateralt tänkande skiljer sig på en viktig punkt från problemlösning
där det ofta räcker med att hitta en fungerande lösning. Målet med
lateralt tänkande är att hitta många möjliga alternativ. 9*
En konstnär ställer ut genom att ta bort i stället för att tillföra.
Fördjupa istället för att förstora. Förminska istället för att förstora.
Tänk nanoteknik, tänk icke-formellt. Tänk positivt! Bilden ovan ska
väcka tankar. Vart är vi på väg? Vad skulle detta innebära för
framtidsstaden, miljön, freden på jorden, lyckan och sysselsättningen?

S
O M
C Ö
I
T
A
E
L
S
A
P
L
A
T
S
E
R
HEDEN

FRIHAMNEN

12
SOCIAL SCIENCE PARK PLUS 3xSCIENCE PARK
Idén att skapa Social Science Park är inte ny, men ingen har
förverkligats. Bilbao bygger Europas första Social Innovation Park
men saknar samverkan med universitet. Göteborg kan bli först om
samverkan med 3x Science Park etableras.
Göteborgs översiktsplan har sedan 90-talet den goda föresatsen
att sätta medborgarna i centrum för att få utvecklingen hållbar. Om
medborgarna tar initiativet till att ur samtliga medverkande krafter
suga till sig essensen skapas ett kitt som får dem i balans. För detta
fordras nya arenor. För Göteborgs del kan detta ske relativt enkelt.
I aktuell kulturhusplan kan vissa kulturhus ombildas till Lokal Social
Science Park med en centralt placerad, förslagsvis på Heden, om det
försänks som bilden ovan visar, eller i Frihamnen. Bergsjön som redan
fått pengar för en kulturhusbyggnad och nu söker innehållet kan bli ett
pilotprojekt. Projekt inför Göteborg 400 år inkluderar Bergsjön.
En Central Social Science Park som kompletterar 3xScience Park
(Lindholmen + Sahlgrenska + Johanneberg Science Park) etableras.
På grund av sysselsättningsbristen tvingas många att arbeta inom den
informella sektorn. Denna sektor kan inom en Social Science Park
utvecklas till icke-formella organisationer. Nya värdefulla embryon till
morgondagens näringsliv kan skapas och utvecklas där.
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GLOKALT
GLOBALT+ LOKALT, MAKRO – MIKRO, REGION-STAD-STADSDEL

Vi går mot en alltmer globaliserad värld. Detta har såväl för som
nackdelar. Genom att etablera ett glokalt samhälle 2* baserat på
kraftbalans, och koppla samarbetet på den lokala nivån med det
globala nätverkssamarbetet öppnas dörrar för nya betraktelsesätt,
nya värden och behov. Nya verksamheter ger arbetstillfällen även
lokalt. Nya livsstilar ger möjligheter till självförverkligande.
Intresset för att pröva på skapar intresse för turistande i sin egen
stad.
Lokala enheter som arbetar ihop lokalt som globalt kan bli
morgondagens ersättning för tröga nationalstater. Hans Abrahamsson GU
För Göteborg del, som ofta kallas för de små stadsdelarnas stad, kan
stadsdelarnas särprägel utvecklas mer och locka till sig invånare och
turister även från Göteborg. Vi får ett rikt livsstilssamhälle. Göteborg
blir inte så centrumfixerat, som nu planeras utan visar intresse för
att utveckla även förorten att ingå i den fabulösa staden.

BILD UR VIDEO OM
PROCESSKONSTVERK NR 5

GAVELMÅLNING/OLSKROKEN

”ÖPPET KRETSLOPP”

Bilden visar olika stadier i
utvecklingen där såväl öppenhet
för nya utifrån kommande ämnen
betonas som förtänksamhet och
lateralt tänkande.

FRÅN KONSTSALONG
TILL ARBETANDE KONST
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KULTUR, KONST
PROCESSKONST, ARKITEKTUR OCH KÄRNAN

Hållbart Lärande och Kultur Medskapandets konst Umeå2013:

Lärande och kultur är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Kulturen erbjuder verktyg och nya tankesätt för
hållbara samhällen.
Den önskvärda stadsutvecklingen är den där kulturen genomsyrar allt.
”The Core” eller ” Kärnan” för utveckling av kulturindustrier och konst
som resulterar i ett differentierat näringsliv är därför en viktig del att
ha med i stadsutvecklingen och i en Social Science Park.
Processkonsten som verktyg i stadsutvecklingen blir allt viktigare.
Den tar hand om embryon och utvecklar dem stegvis, med
medborgarnas tolkningar och inkubatorers bistånd till kulturindustrier.
Medborgarnas frihet att som enskild såväl som i grupp förädla
embryon blir en spännande och för hjärnan utvecklande aktivitet.
Basarer för embryon anläggs.
Övriga kulturämnen ges stort utrymme i kulturhus och Sociala
Science Parks.
Arkitekturen får ett uppsving då större krav ställs på gestaltning.
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MILJÖ

EKOLOGI o GRÖN STAD

Miljön, den ekologiska dimensionen är en av de tre samverkande
krafterna i Brundtlandsrapporten. Många inser idag att den ekologiska
dimensionen och ekonomin inte har varit i balans med den sociala.
Vilka konsekvenser får detta i framtiden om ingen förändring görs?
Miljöprogram och miljökonsekvensbeskrivningar måste naturligtvis
utvecklas och vår insikt om hur och när olika anpassningar av vår
påverkan ska ske, måste finslipas för att möjliggöra en strategisk
balans mellan de medverkande krafterna. Buffertar av olika slag byggs
upp liksom reservvalutor som förhindrar stagnation, och konflikter.
Inom stadsplaneringen fördjupas forskningen om grönskans betydelse
för ett gott liv. Detsamma gäller för hur vår naturpåverkan ska kunna
återställas för nästa generation.
Etablerade miljöorganisationer, som Jordens vänner och Omställning
Göteborg förstärks. Humant och Socialt kapital samt Social Science
Park som exempel kommer att bidra till möjligheter för en kraftbalans.

KATALYSATOR
x

FORMELL VALUTA ICKE-FORMELL VALUTA BASAR:FÖRETAGSEMBRYON SCIENCEPARK

TVÅ VALUTOR: EN FÖR DET GLOBALA OCH EN FÖR DET LOKALA
ELLER
EN FÖR ATT LEVA OCH EN FÖR ATT KONSUMERA
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EKONOMI

MARKNAD och VALUTOR

Den ekonomiska krisen har skapat ett intresse för lokala valutor.
Man kan läsa om fiat- och proxyvalutor, kompletterande valutor, LETS,
tidbanker och deras effekter. Bitcoin, (webb valutan), når all time high.
Värdet är nu 32 dollar. Vad betyder lokala valutor för hållbar utveckling?
Vad skulle en” Leva” valuta betyda för prekariatet? (Läs PK 1-3)
Det sägs att den ekonomiska krisen är en konsekvens av
globaliseringen. EU måste möta de utmaningar som kommer med
krisen.
Sveriges okända statskupp genomfördes den 21 november 1985 och
förändrade i grunden den ekonomiska politiken i Sverige. Avregleringen
gjorde fritt fram för bankerna att låna ut hur mycket pengar som helst.
Bankerna skapar därmed krediter, som innebär att de lånar ut pengar
som de inte har. De lånar ut elektroniska pengar.
Experiment med frizoner och icke–formell valuta kan vara en lösning för
att erhålla den fabulösa staden. Genom att ta tillvara det humana och
sociala resurserna dvs Medborgarkraften fås en valuta som kan fungera
parallellt med den globala. (säkerheten, guldmyntfoten = medborgarnas kraft)

CHARLES
FELIX
LINDBERGS
GRAV

HAGA ROBERT DICKSONS STIFTELSE
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DONATORERNAS STAD
HJÄLPFÖRENINGAR OCH PRIVATPERSONER

YTTRANDEN: EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Förbättrad tillgång till kapital för både etablering och utveckling av
socialt företagande bör prioriteras. Det saknas i dag finansiella
instrument som är speciellt utformade för socialt företagande.
En särskild skräddarsydd form av hybridkapital, som har
komponenter som bidrag, eget kapital och skuldkapital, behövs.
Göteborg har fått epitetet Donatorernas stad. Genom att, visa upp en
bärande idé om hur en fabulös stad kan skapas finns förutsättningar
för att finansieringen kan lösas. Såväl donatorer, sponsorer och andra
bidragsgivare kommer att medverka till skapandet av en självgående
fabulös stad, som förebild för omvärlden.
Crowdfunding eller Gräsrotsfinansiering är en metod för finansiering
av projekt eller idéer genom att vända sig till många finansiärer.
Detta sker ofta via Internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering
används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop
medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna.
Det humana och sociala kapitalet och det sociala entreprenörskapet
öppnar upp för nya utmaningar som inte tär på jordens tillgångar.
I initialskedet kan bidrag sökas från Göteborgs kulturstiftelser och
från EU. Göteborgs kommun har en lång lista på sådana stiftelser.
En utmaning för Medborgarkraften är att skapa en egen valuta ”LEVA”

FYSISKT

SJÖFART

NÖJE

EVENEMANG
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STADSTYP
FABULÖS

Trenden nu är tät-grön-blandstad med korta miljövänliga transportsträckor. En obesvarad fråga från publiken vid en paneldebatt om den
täta staden: Behöver inte den täta stadens invånare naturupplevelser och
fritidshus? Hur tar man sig dit?
En variant är Grön Urbanism. Stadslandskapet omfattar där både andra
städer och den mellanliggande landsbygden, som fungerar som
upplevelse- och rekreationslandskap. Grön urbanism förnekar inte behov
av förtätning, men den innebär att bebyggelse, offentliga rum, mellanrum
eller friytor behandlas som en helhet.
I boken Framtidsstaden är syftet med en undersökning, att ge insikt i
olika förhållningssätt till tid, pengar och stad och med dessa som grund
skapa en uppfattning om vad som är ett gott liv. Puls-Lugn tas också upp
i boken.
Göteborg betraktas fortfarande som stadsdelarnas stad.
Den ges epitet som, Älvstad, Hamnstad, Nöjesstad, Grön stad, Tryggstad,
Lillstad, Blandstad, Kunskapsstad, , Glokalstad, Humanstad, Metropol
Evenemangsstad m fl.
Rum för ungt inflytande: Ett projekt är igång för att år 2021 få Göteborg
till världens första barn- och ungdomscertifierade stad.
Turismen: Grön ungdom debatterar. Ny politik krävs för att lyfta turismen
Den Fabulösa staden är den som inkluderar allt positivt.

MEGARON = URFORM FÖR BONINGSHUS

NYA FORMER EFTERSÖKS
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BOSTÄDER

BLANDSTAD, FÖRORT, UPPLÅTELSEFORMER O KOSTNAD

Ur Instituttet for Fremtidsforskning: Utformningen av framtidens

bostäder beror på hur vi tacklar de paradoxer som kännetecknar
dagens bostadsbyggande. Vi använder mer bostadsyta per person,
men under väldigt kort tid. Vi bor fler ensamma, men det är fler som
vi ska dela bostaden med! Vi använder bostaden mindre, men den ska
kunna mer! Statistiken säger att ca 70 % av alla hushåll utgörs av
enboende eller sammanboende utan barn och 30 % av större hushåll
med barn. Dagens bostadstyper är föråldrade. Mångas livsstil har inte
alls hemmet som självklar kärna. Undersökningar visar att goda relationer med grannarna uppskattas, men inte social samvaro med dem.

Medborgararkitektkontor bildas med inriktning Fabulös stad.

Om en icke-formell fondbuffert inrättas finns möjligheter att där ha
bl.a. ämnet billiga bostäder som stående tema. Upplåtelseformer,
innehåll, standarder och finansiering m.m. studeras och tillämpas.

Plan och Bygglagen ses över vad avser ansvaret för
bostadsbyggandet. Regionerna ska få större inflytande.

Projekten inför Göteborg 400- år som berör bostäder utnyttjas.
LABB FÖR FRAMTIDENS SAMHÄLLE: Forskare och andra aktörer möts
över ämnesgränserna för att anta de stora samhällsutmaningarna.
Här testas lösningar för fler jobb, bättre skola och nya boendeformer.
Olika grupper ser särskilt på social hållbarhet och grön stadsutvecking. Göteborg är staden där nya rön direkt kopplas till handling.
LEVA 2021: innefattar en internationell utställning om boendeformer
inom Göteborg. Den visar även olika former av ägande o finansiering.
Bogemenskaper: testas på flera sällen inom kommunen.

Alternativt boende: kollektiv, bättre utnyttjande av Friggebodar,
rörliga bostäder och modulbyggeri utreds.

CYKELTAXI

CYKLAR

ELBILAR TYP KONCEPTET NILS
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TRAFIK
FLÖDEN, HASTIGHET, TYPER

Morgondagens elbilar: Konceptbilen NILS är en 460 kg lätt ensitsig
elbil, speciellt framtagen för pendlare. Med en räckvidd på 65 km
och en topphastighet på 130 km/h. Den är endast 304 cm lång.
Toyotas cykelliknande pendelbil i-ROAD, vision för framtidens
stadstrafik är inte mer 850 millimeter bred.
Amfibiebilar är på modet igen. Både italienska och schweiziska team
har jagat rekordet för att korsa engelska kanalen.
Gondolbana: Hållbara och sammanhängande lösningar binder
samman staden. Allt fler reser kollektivt. Nya inbjudande lösningar
som gondolbanan över älven och linbana mellan Angered och
Bergsjön etableras inför Göteborg 400 år enligt plan.
Spårväg Det är dyrt att bygga spårvägar, men viktiga fördelar kan
uppväga dessa olägenheter. Ett sätt att slippa initiala
finansieringsproblem kan vara att utnyttja begagnat materiel, eller
att utnyttja befintlig infrastruktur.
Båttrafik: Snabb och bekväm färjetrafik till Göteborgs skärgård ger
liv i älven. Stadsbåtar och båtpooler utreds och prövas.
Amfibiefordon: som binder ihop älvstränderna och ger liv i älven
Tåg: av olika typ för att få en fungerande infrastruktur.
Dolmus små bussar som går när de blir fulla.
Pooler: för olika typer av bilar och båtar för att minska antalet fordon
och parkeringsytor.
Cyklar: för olika ändamål tas fram för att användas i cykelpoolerna.
Separerade cykelvägar anläggs av säkerhetsskäl.

GÖTEBORGS FRAMTID: DEN FABULÖSA STADEN
PROCESSKONSTVERK PK35 AP 2013
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ÖVRIGT
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