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Världens första science park för välfärd och social utveckling 
Inför Göteborgs Stads arrangemang 2018-07-05 15:00-16:00 plats Skogen Almedalen,  
är det viktigt att känna till bakgrunden, dagsläget och parkens planerade framtid för att få 
svar på ställda fråga ”Kan en science park för välfärd och utveckling vara arenan för dessa 
samarbeten som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer?”  
 

Därför denna: Bakgrund Social Science Park 
● År 1984 i samband med mitt ”Projekt Stenstaden” och räddningen av Vasastaden från 
rivningar blev samverkan med civilsamhället och enskilda medborgare synnerligen värdefull.  
 
● När översiktsplanen ÖP93 kom med begreppen bärkraft - konkurrenskraft reagerade jag 
på avsaknaden av den sociala dimensionen. Ett processkonstverk lät jag därför gå på remiss 
till myndigheter m fl. ÖP-chefen reagerar. Medborgarkraften införs i ÖP97.  
 
● Till färgsättningstävlingen inför friidrotts-VM 1995 inlämnade jag ett stort antal förslag på 

temat välfärd. Resultat: Göteborg Energi, Gavel Olskroken, ”Blå spindeln” N Biskopsgården.  

 

● Delaktighet 1994 i granskningen av förnyelsen av Göteborgs storskaliga bostadsområden 

ledde till slutsatsen att den sociala delen grovt försummats. 

 

● Kommunens första medborgarreferensgrupp ”Föreningar i Älvsborg” som jag deltog i, 

döptes om efter slutförd rapport till Medborgarkraften och lever fortfarande kvar som ett 

nätverk. Detta blev medlem i Idékom år 2012. Hemsida: www.medborgarkraften.com 

 

● Ett förslag till utvecklingen av Heden plus Trädgårdsföreningen som social mötesplats med 

lokaler för balansering av ÖP:s tre krafter inlämnades till SBK.  

 

● Tankarna om en Social Science Park vaknade. Genom att Googla fann jag att ingen 

fungerande sådan park hittills finns. Sociala parker finns men inte med forskningsdelen. 

Världens första sociala science park i Göteborg blev en vision att förverkliga!  



                                                                                                                                                         

● 2011 samlade Göteborg & Co in förslag till Göteborg 400-år. Via Medborgarkraften bl a 

förslag om utvecklingen av Heden till en Social Science Park. Ur en inledning:” Göteborgs tre 

Science Parks, Lindholmen, Johanneberg, Sahlgrenska, kompletteras med en fjärde på Heden 

tillägnad det sociala, folkhälsan, forskning, hälsokonsekvensbeskrivningar och helheten.” 

● Före valet 2014 tog Staden Vi Vill Ha fram Göteborgs första Medborgaragenda. En holistisk 

Social Science Park blev ett av 9 förslag överst på Agendan. Dessa tilldelades fullmäktiges 

ledamöter. Partierna fick frågor: Kommer ert parti att driva frågorna under nästa mandat-

period? Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas? Ett parti trodde på förverkligande, ett 

annat ansåg att det nu gjordes tillräckligt för välfärden. Detta svaga intresse för välfärdens 

utveckling och för det holistiska budskapet innebar att vi (Medborgarkraften + Staden Vi Vill 

Ha, HASSP-gruppen och NPF-Ninjas) beslutade att driva frågan själva. För betoning av det 

holistiska samarbetet döptes parken om till Holistic Association Social Science Park = HASSP. 

● Vi försökte anlägga ett ”platsbygge” bestående av containrar inom Frihamnen som  

test fram till jubileumsåret 2021, men då idén kom från medborgarna uteblev bidrag. 

● 2015 deltog vi i Vetenskapsfestivalen i Bältespännarparken med ett förslag  

”HASSP i Frihamnen” presenterad med modeller på en stor fotokarta. 

 

● Diverse andra lokaliseringar av parken togs fram under denna period. Bland annat  

föreslog vi att få ett utrymme i det nya kulturhuset i Bergsjön då medborgarna skulle få 

medbestämma innehållet och bli delaktiga i samhällsutvecklingen. Detta lyckades inte. 

 

● 2015 startas en studiecirkel i Långedrag för att bl a utreda intresset för en lokal HASSP där.  

 

● HASSP-gruppen bildas 2016. Konto öppnades med domännamn www.hassp.se.  

● 2016 HASSP filmar I Truckstop Alaskas lokaler på Lindholmen: Truckstop Alaska och  
Allt åt Alla, Gentrifiering, hyreshöjningar och kultur. SDF Lundby/kultur blir intresserad. 
 

● Under vintern 2017 hade HASSP-gruppen möte med SBK angående programförslag HASSP, 
som sändes till intressenterna. 
 

● HASSP-gruppen deltog under våren i Stadsutvecklingsprogramsmöten på Lindholmen.   
 

● I mars lämnades ett förslag in till ”Göteborgsförslaget” om HASSP som verktyg för 
utveckling av intressanta förslag som inte nådde upp till 200 gillande. 

● 2016 ”Betänkande: Uppväxling HASSP i Karlatornet”. Serneke, Business Region Göteborg 

och SDF Lundby blir intresserade. Vid möte med Serneke lovas utnyttjande i Karlastadens 

stora torg: Ur texten: ”Det sociala kapitalet, delaktighet, samverkan och holism krävs för 

hållbar samhällsutveckling. Inkludering av Civilsamhället i befintliga Science Park fungerar 

inte. Speciella metoder och verktyg krävs för att nå ut med akademiska forskningsresultat…” 

http://www.hassp.se/


                                                                                                                                                          

● 2017 lämnade HASSP-gruppen yttrande över Göteborgs Innovationsprogram 2017–2022. 

Behovet av HASSP framförs. Kommunen genomför en förstudie för en Social Science Park. 

● Yttrande över förslag för Jämlikt Göteborg lämnades in i slutet av juni 2017 samtidigt som 

”Betänkande HASSP i kv Propellern” skickas till intressenterna inför Framtidsveckan.  

Ett förslag ingår, att en lokal inom Kv Propellern/Lindholmen ordnas för testning av HASSP.  

● I oktober deltog HASSP-gruppen i framtidsveckan genom att tillsammans med NPF-Ninjas 

låna Studio Caféet på Lindholmen för att i samverkan med besökare bygga ett Obeyarum. 

 

● 2017 deltog HASSP-gruppen + NPF-Ninjas i Funktionsnedsättningskonf. I Dahlheimershus. 

 

● Västlänken oroar. En rapport” Behöver vi oroas? ” skickas i januari 2018 till berörda.  

Möte med Business Region Göteborg ledde till tillgång till lokal i Mötesplats Backa Brunnsbo.  

● 2018 Rapport Föreförstudien sänds ut till intressenter för information om vårt förarbete. 

 

● Möte med vd:n  för Johanneberg Science Park har skett för samverkan. 

 

● Medborgarkraften är medlem i f d Idékom, nu ombildad till överenskommelsen Göteborg 

med Kansliet GOT UNITED. Avsikt finns för samverkan framöver. 

● Vi ser visionen HASSP som ett verktyg som kan tillämpas globalt såväl som lokalt.  

Dess innehåll ska kunna anpassas till olika miljöer och behov. 

 

● Välfärd är det sociala kitt, som Sverige försökt utveckla både i riksdag och på enskilda 

medborgares planhalva. HASSP är just ett sådant bidrag i samhällsutvecklingen. 

Vi ser det som mycket positivt att ni i Almedalen sprider kunskap om Social Science Park, 

dess möjlighet till utveckling till HASSP och dess bakgrund som ett medborgarinitiativ med 

ett omfattande ideellt underifrånarbete som kan bli världens första sociala science park. 

 

Lycka till i Almedalen! 

Arne Person         för Medborgarkraften, Staden Vi Vill Ha, HASSP-gruppen o NPF-Ninjas 

Arne Person Arkitekt SAR/MSA   arne.person1@gmail.com    tel 070 672 05    Datum 2018-06-09

   
HASSP med interimsstyrelse ser vi som medborgarnas bidrag till Göteborgs 400 -årsjubileum.  
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