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          HASSP = Holistic Association Social Science Park  
          Lindholmen blir regionens kunskapscentrum  
               Programförslag av HASSP-gruppen 2017-02-22 finns att ladda ned eller beställa.  
STEG 1 
Ett pilotprojekt testar idén att förverkliga en HASSP inom Lindholmen.  

En helhetsplattform HASSP inkluderande civilsamhället och kulturen är tänkt att skapas. 

Parken ska ingå i en ständig öppen samhällsutvecklingsprocess. Det holistiska arbetet 

kräver såväl medborgarnas som huvudintressenterna delaktighet. Nya synsätt, tester och 

konsekvensanalyser krävs innan beslut fattas om ett förverkligande.  

När  
Under tiden för SBK:s detaljplanearbete för Lindholmen pågår. 

Var 
På kommunens mark inom kv Propellern. 

Hur 

Alternativ 1 

1.0. HASSP-gruppen initierar intressenterna att bilda en interimsstyrelse för en test- HASSP.  

 

2.0. Interimsstyrelsen ansöker om markanvisning för en temporär HASSP inom Kv Propellern och 

startar ett pilotprojekt för ändamålet. 

 

2.1. SBK:s stadsutvecklingsprogram för Lindholmen, Mistra Urban Futures nyligen avslutade projekt 

KAIROS och seismic, samt ”Göteborgsförslaget” blir utgångspunkterna.  

Bionik och revolutionen inom människan själv har även en given plats här. 
 

2.2 Genom kommunen ordnas erforderliga lokaler för utförandet av projektet. 

  

2.3 Medverkande organisationers verktyg och lokaler samnyttjas för att få effektiva tester.  

Den enskilde medborgarens intressen ges en röst och tar därmed ett större samhällsansvar. 

2.4  Samarbeten ingås under projekttiden med organisationer, som har betydelse för 

utveckling av HASSP och stadsdelen. 

Alternativ 2 

1.0 Mistra Urban Futures startar upp ett nytt projekt där HASSP-gruppen deltar för genom-

förande av en test-HASSP. Intressenterna adjungeras och bistår som i alternativ 1. 

Markanvisning söks. 
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Syfte 

Pilotprojektet ska genom tester och analyser, ge svaren och finna lösningar för följande: 

 

1. Välfärdens brister. 

  

2. Vid stadsomvandlingar, som Lindholmen är utsatt för, trängs ofta befintliga verksamheter 

bort av olika skäl. Är detta nödvändigt och önskvärt? 

 

3. Förslag finns på nedläggning av SDN. Kan lokala HASSP ersätta eller komplettera?  

 

4. Karlatornet anses av många som en katastrof. Är delar av HASSP i Karlatornet en lösning? 

 

5. Västsveriges Science Parks följer Triple Helix-modellen och har fokusområden. 

HASSP för helheten? 

 

6. Många avslutade och pågående forskningsprojekt ges inte möjlighet att testas och 

genomföras. Kan HASSP råda bot mot detta missförhållande.  

 

7. Kan HASSP bli politikernas förlängda arm och inspirationskälla. 

  

8. Kommunens ”Göteborgsförslaget” ger en bild av civilsamhällets behov och önskningar. 

Hur kan dessa förslag användas i HASSP för samhällets bästa. 

 

9.  Programidén ”Partnerskap med Pupill” kan ge besked om hur inkubatorn kan fungera. 

 

Mål 
Etablering av en central HASSP inom Lindholmen som föder lokala HASSP och förnyar SDN.  

Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg samt Science Park:s går in som delägare. 

Mistra Urban Futures blir världsledande inom samhällsplanering genom att leda sina projekt 

i mål. Karlatornet får input som leder till en stor succé. 

 

Med vilka medel 
Bidrag söks. Medverkande intressenters resurser samnyttjas i projektet och blir en kredit 

som återgäldas av HASSP.  

 

Kostnader 
Dessa kan uppskattas först i samband med upprättandet av programmet för 

pilotproprojektet och när en klarare bild erhållits om vilka intressenter som medverkar. 
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Bakgrundsmaterial 

 

Central HASSP på Lindholmen (Jfr ”Stora” respektive ”Lilla” Göteborg) 
Illustrationen nedan Cirkeln inkluderad i Karlastaden  

 
Den gula mötesplatsen i mitten kan ses som en ”Pupill”! 

 

    Partnerskap med pupill. 

                                       

Idén bakom Karlastaden är en 

uppåtgående spiral gestaltade av 

höghusvolymernas tilltagande höjd 

med Karlatornet som spjutspets. 

(blåfärgade). 

 I spiralens mitt ”pupillen” (gul) 

innehåller den stora mötesplatsen 

för allmänheten.  Jfr hur perfekt 

Cirkeln passar in! Resterande del av 

kvarteret Propellern, (orange) vars 

användningsområde SBK avvaktar 

med, kan innehålla delar som inte 

inryms i Karlastaden men krävs för 

en central HASSP. 
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    KONKRET FÖRSLAG ATT OMGÅENDE TESTA  

Kommunen ger inom sitt markområde inom kv Propellern markanvisning för testning  

av en Central HASSP enligt redovisad illustration ”Synvända: partnerskap med pupill”. 

Kvarterets fastighetsägare och verksamheter + Karlastaden + LSP samt övriga intressenter 

såsom civilsamhället engageras. Finansiering enligt illustrationen ovan testas. 
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 HASSP-STRUKTUREN 

För att modellen ska fungera måste också flödena från Input till Målet fungera. 

Bilden nedan visar en utvecklad HASSP där lokala enheter tar hand om de lokala frågorna 

och sänder de övergripande till en central enhet. Den visar också hur den tillvaratar så 

kallade ”stubbar” eller oavslutade projekt och processer som i samverkan leds till mål. 

Modellen överensstämmer i stort med nuvarande modell med SDN. Med små medel, 

tillvaratagande av befintligt samt samnyttjande, kan HASSP relativt enkelt komma att  

fungera relativt snart. Ett delaktigt civilsamhälle är ett villkor. 
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Kontakt: e-post   styrelsen@medborgarkraften.com 
telefon:             070 672 05 42 
Hemsidor:          http://www.hassp.se 
                        http:// www.medborgarkraften.com 
Tvitter:              http://tvitter.com/styrelsen2 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

mailto:styrelsen@medborgarkraften.com
http://www.hassp.se/
http://www.medborgarkraften.com/
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         – Nyhetsblad våren 2017   

Avsikten är att etablera en central HASSP = Holistic Association Social Science Park  

inom Göteborg. Förslagsvis inom Lindholmen för att fördjupa demokratin i regionen.  

 

- Vision om ett större medborgardeltagande i samhällsplaneringen. 
Genom HASSP kan det sociala kapitalet tillvaratas, förstärkas och bättre gagna utvecklingen. 
 Den enskilde medborgarens intressen ges en röst och tar därmed ett större samhällsansvar. 
 
– HASSP-gruppen är den drivande kraften.  
Personer från olika organisationer har sett behovet av en fördjupning av demokratin,  
ett aktivt civilsamhälle med en vital kultur/konstsektor och därför bildat HASSP-gruppen.  
 
- Bakgrund till HASSP och drivkrafter. 
Politikerna är parlamentariskt valda och samverkan sker mellan det offentliga, akademin och  
näringslivet. Trots detta konstateras brister inom den sociala sektorn. Ett holistiskt angreppssätt  
saknas.  HASSP ska med större medborgardelaktighet åtgärda bristerna och samtidigt vara ett 
avantgarde för t ex kulturen och bionik samt den kommande revolutionen inom människan själv. 
 
- NU –läget:  
Kommunfullmäktige har som svar på Göteborgs medborgaragenda 2014 ställt sig positiva  
till en holistisk social Science Park. Även intressenter inom Lindholmen stöder idén. 
 
- Vad händer närmaste två åren.  
Stadsutvecklingsprogrammet för Lindholmen kommer att leda fram till en detaljplan för  
området som kommer att beröra samtliga befintliga verksamheter inom området. 
 
– Utvecklingen kan följas på hemsidor 
Göteborgs Stads: https://goteborg.se samt på HASSP-gruppens http://www.hassp.se 
och http://www.medborgarkraften.com  
 
– Deltagande i HASSP-gruppen eller på kommande seminarier eller workshops. 
Mejla till styrelsen@medborgarkraften.com  
 
– Samhällsutvecklingen 
Genom en stark medverkan fån civilsamhället och kulturen finns det goda möjligheter  
att visionen HASSP kan förverkligas. Bli med i skapandet av Göteborgs framtid!  
 

.                  
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