Göteborg 400 år och medborgarnas delaktighet
Incitamentet ”Göteborg 400 år” har fått stora delar av
Göteborgs invånare att engagera sig i Göteborgs utveckling.
Vi vet redan ganska bra hur göteborgarna vill ha staden.
Hur ska ”Staden vi vill ha” ställa sig till detta faktum?

Göteborg & Co har på uppdrag av kommunen utarbetat ett förslag till arbetsplan för Göteborg 400 år.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom detta förslag.
20st förstudier pågår. Flera berör teman som engagerar Staden vi vill ha och Medborgarkraften.

Hur ska Staden vi vill ha förhålla sig till dessa?
● Arbeta vidare efter plan utan hänsyn till processen för Göteborg 400 år?
● Ytligt ta del av dem och försöka undvika dubbelarbete?
● Noga analysera dem för att finna brister, som Staden vi vill ha kan ta upp i agendan.
● Analysera dem, utarbeta en agenda som förverkligas i samarbete med övriga intressenter.
● Dina förslag!
Som privatperson och som medborgarkraftsnätverkare har ett stort antal förslag inlämnats till
Göteborg & Co. De flesta berör demokratiska och sociala frågor, kulturen samt kraftbalanseringen,
som krävs för hållbar utveckling. Flera av de pågående förstudierna har med sådana synpunkter.
Mötesplatser, Science Parks, sociala frågor, ekologiska frågor och ett förstärkt näringsliv m m.
I Göteborg finns det många organisationer som arbetar och brinner för diverse teman. Få har i sin
agenda ett helhetstänkande där samtliga krafter beaktas balanserat. En sådan medborgarorganisation
behövs. Blir det Staden vi vill ha eller/och Medborgarkraften, Omställning Göteborg, Social kapital
Forum eller annan organisation som påtar sig rollen och blir den felande länken i den transdisciplinära
samverkan som krävs för hållbar utveckling?
Från Göteborg & Co har jag ( AP) fått följande råd för Medborgarkraftens del
”Vår rekommendation till er är att nyttja riktningen, visionen och målen i den arbetsplan vi tog fram
för att komma vidare i ert arbete. Arbetsplanen är tillgänglig för alla och vi uppmuntrar till att använda
denna som utgångspunkt och verktyg mot 2021.

Nedan redovisar jag länkar till diverse rapporter som har stor betydelse för Staden vi vill ha
Arbetsplan Göteborg2021
Förslag till arbetsplan
In English
Idébok
Rapporter
Uppdraget
Leva 2021

http://plan.goteborg2021.com/arbetsplan/
http://np.netpublicator.com/netpublication/n06809275
http://np.netpublicator.com/netpublication/n43089160
http://plan.goteborg2021.com/ideboken/
http://plan.goteborg2021.com/rapport/
http://plan.goteborg2021.com/om-uppdraget/
http://plan.goteborg2021.com/arbetsplan/jublieeplandetail/?planid=365

Läs särskilt om:
Labb för framtidens samhälle
Rum för ungt inflytande
Leva 2021
Tillåtande oaser
Bazar
Västlänken som arena
Demokraticentrum
De gröna oasernas Göteborg
De blå och gröna stråken
Campus Näckrosen
Entreprenörscentrum
Smart trafik
Kunskap Göteborg
Se även på förslagen som redovisas för varje år fram till jubileet.
Om Staden vi vill ha också inkluderar MR utbildning, segregation, trygghet, hälsa, vård och framför
allt det sociala och humana kapitalet och entreprenörskapet m m. kan i förverkligandet av den stad vi
vill ha. Staden vi vill ha/medborgarkraften bli ett mycket intressant redskap för medborgarna.
Bergsjön har stora visioner
http://www.bergsjon2021.se/
Kulturhusföreningen i Bergsjön likaså T. Ex om Socialt entreprenörskap
http://www.utvecklingnordost.se/arkiv/tag.html?tag=
Bergsj%C3%B6ns+kulturhusf%C3%B6rening&key=tags
Kulturhus i Bergsjön
http://www.goteborg.se/kulturhusbergsjon
Social Capital Forum

https://www.facebook.com/pages/Social-Capital-Forum-Bergsj%C3%B6nSeminars/164423973587858
Omställning Göteborg

http://omstallninggoteborg.se/oms/
Medborgarkraften har mycket material
http://www.medborgarkraften.com/
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