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          Stadsbyggnadskontoret frågar: 

            Vad skapar en stad för alla på Lindholmen,  
            som helar staden och får fler delaktiga?                                  
                       HASSP-gruppen svarar:                      

            HASSP = Holistic Association Social Science Park  
            Lindholmen blir regionens kunskapscentrum  
             

En helhetsplattform HASSP inkluderande civilsamhället och kulturen skapas. Parken ska 

ingå i en ständig öppen process för hållbar samhällsutveckling, som innebär uppvärdering 

av människovärdet. Det holistiska arbetet kräver såväl medborgarnas som de befintliga 

teknikparkernas delaktighet. Nya synsätt krävs. Förutom omvärldsanalys och strategisk 

planering krävs testarenor och inkubator för certifieringar. Markanvisning söks. Tävling om 

innehåll, gestaltning och finansiering anordnas. Lindholmen har ”hävstängerna” som krävs 

för framgång. HASSP blir ledstjärna för hela Lindholmens utveckling. KV Propellern, Karla-

staden, Karlatornet och Lindholmen Science Park uppväxlas. Bef. verksamheter värnas. 

 Innehållet i HASSP 
Officiellt finns det tio villkor för att betraktas som en science park.( Källa. Cabral Dahab)   

1. Kvalificerad forskning och personalutveckling. 2. Kunna marknadsföra sig. 3. Tillhandahålla 

marknadsföring, expertis och ledarskap. 4. Skydd av produkter eller processhemligheter.  

5. Kunna välja vilka företag som ska inkluderas i parken. 6. Ha en tydlig identitet. 7. Ha en 

ledning med sakkunskap i ekonomiska frågor. 8. Ha stöd av kraftfulla, ekonomiska aktörer.  

9. Inkludera en aktiv person i ledningen med visioner m.m. 10. Inkludera en betydande andel 

konsultföretag, tekniska serviceföretag med laboratorier samt hög företagskontroll.  

För att fungera som HASSP tillkommer punkter som berör uppgradering av människovärdet, 

bättre samverkansformer, utförligare konsekvensutredningar med mera. Detta utreds i 

nedan föreslagna tävling. ”Lyftet” kommer att påverkar Lindholmens gestaltning positivt.  

 HASSP-bakgrund 
Förnyelsen av Storskaliga bostadsområden i Göteborg – processkonst – Översiktsplanen 

ÖP93 - Medborgarkraften – Brundtlandsrapporten 1987- Staden Vi Vill Ha – Social Science 

Park – Göteborg 400 år - Lokaliseringar: Heden, Frihamnen m fl – Medborgaragendan 2014 – 

Vetenskapsfestivalen. Rapporter som ”Betänkande: Uppväxling” – Möten med intressenter. 

Pknr1 1994   Pknr6 Livsstil  Pk nr22  HEDEN  Frihamnen   Bet.:Uppväxl  
  

http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden08start1.htm
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 HASSP-gruppen  

Gruppen består nu av medlemmar ur Medborgarkraften och Staden Vi Vill Ha. Dess syfte är 
att utveckla embryot HASSP, i samverkan och verka för att ett nätverk för HASSP bildas och 
en interimsstyrelse/ledningsgrupp väljs där representanter från HASSP-gruppen ingår.  

 HASSP-loggan och dess bakgrund  
En symbolbild, för helhet, harmoni och gemenskap. Strålarna representerar organisationer 

som i samverkan når sina mål. Många utvecklingsprojekt har människan centralt men målen 

nås inte p g a”stuprörsagerande” och samarbetssvårigheter. Mellanrummen inkluderas inte 

till en helhet. Göteborgs ÖP:s begreppsdefinitioner förvirrar. Människovärdet och sociala 

frågor åsidosätts och utanförskapet växer. HASSP löser genom synvändor och samverkan.  

 TIDPLAN för år 2017 

Lindholmen – STUP-workshop - HASSP-gruppen utreder möjligheterna att inom Lindholmen 

skapa en för regionen central HASSP. Intressenter: Civilsamhället, Offentligheten, Akademin, 

Näringslivet, Miljörörelsen, Kulturen/konsten, etc. Konkret målbild tas fram 7 mars 

Interimsstyrelse bildas – Nätverk representerande huvudintressenterna skapas 

Göteborg och regionen - Civilsamhällets paraplyorganisationer engageras. Lokala-HASSP!  

Processer, pilotprojekt och tävling planeras.  Ansökningar om bidrag söks.  

Hävstänger fångas upp av HASSP. 

FÖRSLAG: PILOTPROJEKT 

1. Central HASSP inom Lindholmen med Kv Propellern, Karlastaden, Karlatornet och LSP  

som hävstänger. ”Synvändor” etableras omgående i befintliga lokaler. 

2. Lokala HASSP. Civilsamhället och SDN engageras. Lokala HASSP ersätter/ förstärker SDN. 

3. Kultur/konst/arkitektur som hävstänger Dess betydelse för HASSP utreds.  

4. Bygg socialt hållbart på riktigt. Livsstilar/ gemenskaper/boendeformer, mötesplatser.                                                                                                                                                                     

5. Utanförskap blir innanförskap. Utbildning, välfärd, pedagogik, livsstilar, kreativitet, 

handikapp, demokrati , jämlikhet, jämställdhet och lagstiftning.  

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”! 

Idén bakom Karlastaden är en 

uppåtgående spiral gestaltade av 

höghusvolymernas till-tagande 

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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 Det är här det händer! Här träffas man och samarbetar! 
Open sourse frodas. Här finns embryona, synvändorna och omställningarna. Här sker 

kontinuerlig kontakt med politikerna som inspireras. Här testas och experimenteras det. 

Kulturen/konsten frodas. Demokraticentrum ingår och MR värnas. Livsstilar inkluderas, 

tillvaratas och utvecklas. Civilsamhället görs delaktigt. Sociala teman utvecklas. Kunskaps-

bank och nod för lokala HASSP skapas. Wikier underhålls. HASSP kompletterar bef. Science 

Parks, med lab, tester, hubbar och arenor. Här finns inkubator, kompetensutbildningar och 

korttidsboenden. Här utvecklas ”Pupill-modellen som får kulturen och välfärden att värde-

sättas och blomstra. Ett kommunmål är att Älvstaden ska göra Göteborg synligt för världen 

och användas som testarena för nya modeller/tekniker– socialt, ekologiskt o ekonomiskt. 

HASSP som kvartersutvecklare av kv Propellern 

Markanvisning söks av intressenterna och tävling anordnas om HASSP-innehåll, syfte o mål.  

HASSP som centrum för kunskap, kreativitet och demokrati  
Idén om demokraticentrum var med i förslag till Göteborg 400 år. GU utredde. Beslut 

fattades att det skulle inkluderas i ett större sammanhang. I HASSP! 

HASSP har i detta skede följande hävstänger 

KAIROS: Nödvändiga Synvändor för en rättvis och socialt hållbar utveckling 8st  

Nr1 Från negativ till positiv säkerhet- Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik. 

Nr2 Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge  
- Om behovet av att bryta onda cirklar och bygga ett hållbart samhälle.  
Nr3 Från renodlat marknadsorienterat tillväxttänkande till mer hälsosam samhällsutveckling.  

Nr4 Från styrning till medskapande - Om elevens roll och skolans organisation  

Nr5 Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborgarna.  
- Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet.  
Nr6 Från formella till reella rättigheter - Om behovet av en bred jämlikhetsprincip  

Nr7 Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta. - Om behovet av en ny samhällsstyrning 

och en mer medskapande ledning inom offentlig förvaltning. 
Nr8 Från inbjuden dialog till medskapande demokrati -Om vägar till ett aktivt medskapande lokalt. 

SVVH:s Medborgaragenda: Demokrati- Deltagandebudget; Utbildning - Skollag före budget; 

Bostäder - Demokratiskt styrd stadsbyggnad; Arbete – Gröna jobb; Arbete – Investera 

överskott för framtiden; Miljö – Främja bostadsnära grönområden; Inkludering – Central 

öppen mötesplats; Strukturer för hållbar utveckling – Översyn av hindrande regelverk; 

Strukturer för hållbar utveckling – Social Science Park. 

Karlastaden med Karlatornet, Miljardsatsningar på FoI inom samhällsbyggande m fl.  

 Stadsdelsnämndernas eventuella avveckling 
Stadsdelsförvaltningarna kan övergå i föreslagna lokala HASSP och ägna sig främst åt 

stadsdelsutveckling i nära samverkan med den lokala befolkningen.  
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    Konkreta åtgärder som sätts igång omedelbart. 

                  1. Ett HASSP-nätverk organiseras och ledningsgrupp väljs. 

                  2. Respektive synvända inskrivs i en ”Pupill” (Arena för idéer och embryon.) 

                   (En provisorisk kan omgående etableras på kommunal mark inom kv Propellern)  

                  3. Partnerskap genomförs enligt bild nedan.           

 

(Anm: Hållbarhetsidén ”Pupill” bygger på Projekt KAIROS synvändor och Västra Göta-

landsregionens beskrivning av The Core som sätt att utveckla kulturen. ”Pupillen” bygger 

på vinst i välfärden som återinvesteras på ett hållbart sätt enligt illustrationen till gagn 

 för alla.( Inskrivs i stadgan.) Den svenska musikbranschen nämns som föredöme för att 

brukas inom andra branscher. Prestationsföretagen sprids i regionen för att undvika 

gentrifiering inom utvecklingsområdet. Välfärden kan i princip bli självförsörjande. 



Sida 6 av 7 
 

 Exempel på konkreta teman som utvecklas i en Central HASSP  

Prioriterade:  
-  Synvändor: Metoder för genomförande av dessa. Pupill! Nya samverkansformer! 
-  Bygga socialt hållbart på riktigt. Olika boendeformer och lokaler. T. ex olika 
    generationsformer och blandformer för olika generationer för att åstadkomma 
    synergifördelar och kombinationsfördelar. 
-  Experiment-, test- och utvecklingsytor . Hur få till fungerande lokaler för detta. 
 -  Hur kombinationsutnyttja redan befintliga resurser. Hävstänger! Verktyg! Redskap! 
 -  Demokraticenter. Hur få till decentraliserade sådana. I lokala HASSP? Innehållet? 
-  Kulturen/konsten som kärna för företagsutveckling, samhällsplanering m m.  
-  Inkubatorverksamhet för full sysselsättning  
-  Kraftbalansering där ständig ekonomisk tillväxt ställs mot ständigt ökad välfärd. 
-  Utanförskap/ innanförskap, jämställdhet, jämlikhet. Handikappades behov och krav  
-  KASAM = Känsla av sammanhang. Metoder: skapa medborgaranda och tillit.  
-  Stads- och samhällsplanering med medborgardelaktighet 
- Trygghet/säkerhet, rädsla. Orsaker och åtgärder. Korruption, terror, brottsförebyggande.  
- Hälsa: Salutogent och patogent 
- Vård och omsorg uppvärderas. Samboende äldre–unga utreds. 
- Utbildningsmetoder för hållbar framtid 
- Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivens inverkan. 
- Integrering – segregering, mångkulturellt, blandstad 
- Mediautveckling för tillvaratagande och utveckling av sociala teman 
Övriga: 
- Mötesplatser gestaltning och innehåll 
- Ekonomier: Delnings- Lokala- m fl. Ekonomin som katalysator inom ”krafterna” för balans 
- Holistiska associationers betydelse för livet på jorden 
- Översiktsplanens begreppsförvirring som förorsakat obalanser utreds. 
- Stuprörsplaneringens konsekvenser för samhällsutvecklingen utreds 
-  Lokal HASSP (ex SDF Lundby) som pilotprojekt för övriga stadsdelar  
- Tillämpning av djupdemokrati. 
- Centralisering kontra decentralisering. Konsekvenser. 
- Existentialistiska frågor som påverkar samhällsutvecklingen  
- Biotek och entomologi som inspiration för social innovation 
- Deltagandebudget för medborgardelaktighet  
- Frivilliga-volontärer-organiserat frivilligarbete. Forskning och konsekvenser. 
- Forskning om ideella organisationer 
- Livsstilar: dess betydelse för mänsklighetens överlevnad.   
- Kollektivt kontra individuellt. Konsekvenser  
- Täthet, puls, lugn  
- Socialt kapital Begreppet analyseras  
. Osv. 
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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. 

 
 

HASSP-gruppen 2017-02-22 


