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HASSP                                                                                            

Vad är HASSP?                                          

HASSP= Holistic Association Social Science Park:  
är ett nytt verktyg inom samhällsplaneringen, som angriper problem och missförhållanden 
på nya sätt som leder till en samverkan och medborgaranda som krävs för hållbarhet.  

Vad är en Holistisk social science park? 
Den kan beskrivas som en utveckling av de befintliga Science Park, som bygger på triple helix 
dvs samverkan mellan det offentliga, marknaden och akademin, till att omfatta helheten dvs 
inkludering av civilsamhället, kulturen och miljön. Det är en mötesplats för människor, idéer, 
interaktioner, kunskap och kreativitet. En plattform för innovationer och projekt/ processer. 
 

Vad är HASSP-gruppen                                                        

Till jubileet 2021: Gruppen verkar för etablering av en Central HASSP som skapar förutsätt-
ningar för stadsdelarna att etablera egna lokala HASSP och lägga grunden till den medbor-
garanda och samverkan som krävs för balans mellan näringslivets och det socialas kapital. 

  Lindholmen                 Nordstan                             Mötesplatsen Backa Brunnsbo 

      
samt: Kulturhus Backaplan        och           kommunens Social Science Park 

                 BAKGRUND 

MEDBORGARKRAFTEN ► STADEN VI VILL HA ► HASSP- GRUPPEN  

                  VISION 
HASSP =  Ett nätverk av mötesplatser av olika dignitet. 

                  AKTUELLT 
Ett HASSP-nätverk, med nedanstående 5 mötesplatser i centrum med  

interimsstyrelse vald innan 400-årsjubileet 2021 

 

 

 

 



 

 

HASSP                                                                                                        

Vad är NPF-Ninjas?            
 
VAD ÄR DET?  

Det är medborgare  
som är satta ur spel då samhället inte är anpassat efter deras funktionsvariation. 
 
VARFÖR BEHÖVS VI?  

Vi blir hela tiden drabbade av den strukturella diskrimineringen 
och ramlar mellan stolarna, faller genom skyddsnätet. 

VI VILL …  
Bryta sönder den Strukturella Diskrimineringen för vi vill också vara med i vårt samhälle. 
Vi bor här i Sverige, men vi ser att vi ändå hamnar i utanförskap. Det vill vi inte acceptera 
längre. Vi vill inte vara offer, utanför. Vi vill äga våra problem! Vi vill agera som Agenter, för 
oss själva som start. Men vi vill även inkludera ALLA personlighetstyper som är Neurotypiska! 
 
Vad är STADEN VI VILL HA?   

 

VAD ÄR SVVH? 
Staden vi vill ha är en gräsrotsorganisation i Göteborg som vill skapa forum för människor 
att ta fram förslag och prioriteringar för att skapa Staden Vi Vill Ha.  
Det är en ideellt driven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

VI VILL! 

Skapa ett utrymme för att gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi vill ha och 
välkomnar alla som vill vara med.  

VI UTVECKLAR! 
Arbetet med att utveckla verktyg och rum för hur vi ska arbeta i Staden Vi Vill Ha är något 
som vi utvecklar hela tiden samtidigt som vi gör det. Alla har olika behov, tankar och kunskap 
kring detta. Vi bjuder in alla med intresse för praktiskt demokratiarbete att delta i att 
utveckla processen i Staden vi vill ha. 



 

 

HASSP                                                                                         

                   ”Demokratirummet” eller obeyarummet 

                     som verktyg och central enhet i HASSP                                                               

                                                                                                  ◄------  RETUR 

           PROBLEM IN ------►                                                        UT -------►    

                 ARBETSLINJE                                                                                -----------------► FÖRVERKLIGANDE 

         VISION     IN ------►                                                        UT -------► 

                                                                                ◄------  RETUR 

 

 

     

 

 

 

                                           

*Kanban är ett visuellt system för hantering av arbete när det rör sig genom en process.  
 

             PROBLEM              OCH                 LÖSNING 

               

          Lösningen: mötesplatser i form av en HASSP- struktur! 

                                          

                         

                     

VÄNSTER VÄGG 
HASSP/TEMA 

BAKGRUND 

VISION 

AKTUELLT                                                                                            

 

HÖGER VÄGG  
OMVÄRLD/TEMA 

 

BAKGRUND 

PROBLEM 

AKTUELLT 

 

 

ARBETSYTA 

                    FONDVÄGG 

                       KANBAN* 

arbetsprocessen:  Vad? När? Hur? 

                          BAKRE VÄGG  

UTSTÄLLNINGAR: VIDEO BILDER M M 

Idag når inte projekten målen.  
 ◄                                                   
Med HASSP ges förutsättningar 

för målgång                               ► 



 

 

HASSP                                                                                    

HASSPSTRUKTUR I GÖTEBORG              FÖRSLAG! 

 

 



 

 

HASSP                                                                                          

MÖTESPLATSEN BACKA - BRUNNSBO 
Arbetsgrupperna NPF-Ninjas och HASSP-gruppen inom Staden Vi Vill Ha  

deltog i workshoppen under mötesplatsens Höstmiddag den 15 november där tre ämnen: 

samverkan, trygghet och skola behandlades.   

Från deltagarna ställdes frågor om hur workshopresultat skulle användas och hur 

genomförandet skulle ske. Svaret blev att materialet lämnas till politikerna och att dessa 

och invånarna kommer att ange fortsättningen. 
 

BRG rekommenderade oss Mötesplatsen för utveckling av våra idéer. 
 

SVVH fokuserar på det som sällan uppmärksammas! En plattform med visionära, energiska 

och glada medborgare som vill göra vårt samhälle bättre för alla! För att vår demokrati ska 

utvecklas, är det berikande om den enskilda människan lägger sig i, påtalar sådant, som 

inte ”värderas” och det som är osynligt i vardagen. 

Se sin egen medverkan som en naturlig del i det större skeendet. Detta kan göras på så 

många varierande sätt. Skriva, besöka, prata, illustrera, berätta, filma, klaga, rollspel m.m. 

För huvudproblem som samverkan och styrande budgetar, kan nya lösningar utvecklas. 

 

Vi ställer följande fråga till SDN Norra Hisingen: 

Mötesplatsen Backa Brunnsbo är nu en arbetsplats för oss.  

Den skulle också kunna fungera som ett pilotprojekt för utveckling av lokala HASSP i 

stadsdelarna och eventuellt som ersättningar av de nu hotade Stadsdelsnämnderna.  

Hur ställer sig Nämnden till ett sådant förslag? 

 
                                                        Från höstmiddagens workshop 

Göteborg 2018-11-20 

Susanna Götborg     Birgitta Nyström     Arne Person 

Susanna Götborg, Birgitta Nyström och Arne Person för NPF-Ninjas/HASSP 

E-POST: arne.person1@gmail.com                                                 

HEMSIDOR: 

www.hassp.se       www.medborgarkraften.com      www.stadenvivillha.se 

mailto:arne.person1@gmail.com
http://www.hassp.se/
http://www.medborgarkraften.com/
http://www.stadenvivillha.se/


 

 

TILLÄGG                                                                                                  

BAKGRUND  

1984 - 2018 

                           
PROJEKT  STENSTADEN                  NÄTVERKSSAMHÄLLET                               MEDBORGARKRAFTEN                        HASSP =   

VASASTADEN  RÄDDAS                  PROCESSKONSTVERK                                  GBG:S FÖRSTA MEDBORGAR-           HOLISTIC ASSOCiATION       

FRÅN FRIVNINGAR                          SOM VERKTYG                                              REFERENS.GRUPP                                 SOCIAL SCIENCE PARK 

 
Inför valet 2014 inlämnade SVVH till Kommunfullmäktige Göteborgs Medborgaragenda, 

som innehöll ett förslag att etablera en holistisk Social Science Park i Göteborg.  

 

Social Resursförvaltning och Stadshus AB hade under 2017 utfört en förstudie för en  

Social Science Park i Göteborg, som redovisades i Almedalen som världens första.  

 

Detta resulterade i att redovisa vad som skett före förstudien.  
Nedan visas en sammanställning av det som hänt sedan 1984 fram till idag.  

Milstolparna!       

Projekt Stenstaden (Medskapardemokrati)                                                                 1984                                

Processkonstverk nr1   (AP Socialt perspektiv föreslås i ÖP)                                    1994                                 

Processkonstverk nr 22  -25   Heden    m fl                                                         2008-2009                                                                         

Göteborgs Medborgaragenda (SVVH Förslag Holistisk SS- Park)                             2014                                

HASSP-gruppen  (Insikten om en holistisk vetenskapspark)                                     2014 

Cardiff universitetet    SPARK   (Inspiration)                                                                 2015                               

Betänkande: Uppväxling     (Serneke, BE-SDF-Lundby , BRG)                                   2016                                

Förstudie Social Science Park Social resurs o Stadshus AB                                        2017                                

Framtidsveckan   HASSP-gruppen + NPF-Ninjas + obeya                                           2017                                

Möte hos Business Region Göteborg  (projekt Stadslandet)                                    2018                                

Kommunfullmäktige säger ja till en Social Science Park                                            2018       

 

Göteborg november 2018 

Arne Person 

Arne Person för medverkande organisationer 


