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ÖPXX: samrådssynpunkter 
 
Några texter ur handlingarna enligt nedan har övertygat oss om att bristerna inom 
den sociala dimensionen måste lösas innan vi i detalj går in på de strategiska 
frågorna.  
 

Texter ur ÖPXX 
Det finns brister i den sociala dimensionens utveckling som utgör ett hot, inte bara 
mot sammanhållningen i Göteborgssamhället utan också mot den ekonomiska 
tillväxten. Det är därför viktigt att upprätthålla och stärka utvecklingen inom såväl 
ekonomi som miljö och parallellt med det finna former för att vända utvecklingen i den 
sociala dimensionen. 
 
Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan: 
sociala dimensionen / människan / medborgarkraften  
ekonomiska dimensionen / tillväxt / konkurrenskraften  
ekologiska dimensionen / miljön / bärkraften  
 
De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Först 
tillsammans förmår de utrycka hållbarhet. 
: 
För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella 
lösningar. 
   
Analys (Ej vetenskaplig!) 
Grundläggande för livet är, att kunna leva väl (medborgarkraften), att naturen består 
(bärkraften) och att vi har tillgång till materiella hjälpmedel (konkurrenskraften). Det vill säga, 
de tre krafter, som Göteborgs översiktsplan ÖP99 utgår ifrån. Dessa skall samverka och 
balansera varandra så att vi får en hållbar stad. Kraftbegreppen gäller även i ÖPXX, trots att 
det finns brister i den sociala dimensionens utveckling så att balans inte uppnås. Man har 
ingen lösning nu på problemet utan hoppas att parallellt med utvecklingen finna former för att 
vända utvecklingen. Detta oroar och manar att finna en lösning omgående. 
 
Triangeln 
Texterna ovan är som gjorda för att analyseras med hjälp av hållbarhetsillustrationer som  
 "Sierpinski triangeln". Se Figur 1 nedan (En triangel vars struktur blir oförändrad hur mycket 
den än förstoras eller förminskas.) Med dess hjälp kan det finnas möjlighet att hitta bristerna 
och finna framkomliga vägar till en lösning som skapar balans mellan krafterna. 
 



FIGUR 1                                                                     FIGUR 2                                                                3(5) 
En eller flera medborgare, våra politiker,                   Våra folkvalda påverkas idag av de tre krafterna   
kommun osv, kan åskådliggöras på samma              med olika styrka och utan samverkan. 
sätt i Sierpinski triangeln.                                            Triangeln som representerar de folkvalda är inte 
Rött = medborgarkraften; Grönt = bärkraften;             likt Sierpinski triangeln. Den är på väg att välta. 
Blått = konkurrenskraften; Gult = integriteten              De brister i den sociala dimensionen! 

                                      
 
Problemet 
 Om krafterna kommer i obalans kan samhället kollapsa. Det är detta hot planförfattaren uttalar.  
 
Historik 
Göteborgs översiktsplan har med avseende på krafterna utvecklats enligt nedan. (Målsättningar).  
       
        Före ÖP93             ÖP93                             ÖP99                       ÖPXX 
 

                                                 
          UTVECKLING AV KRAFTBALANSEN 

      Steg 1.  plattform                                             Steg 2. förädling 

           
     Steg 3. kraftbalansen 

                        



Lösningar                                                                                                     4(5) 
Av illustrationer ovan och nedan utkristalliseras en lösning som omgående skulle kunna prövas.  
De tre krafterna går samman, om att upprätta en gemensam plattform för samhällsutveckling.  
Följande villkor skall uppfyllas: Plattformen byggs upp underifrån. Synpunkter från såväl 
enskilda som organisationer skall kunna styras, förädlas och nyttiggöras och värdefulla 
kopplingar mellan krafterna, och dess adjungerade skall kunna skapas. Den kommunala 
planeringen anpassas till strukturen. ÖP t ex får rullande samråd. Plattformen testas i 
samverkan med medborgarna och kommunen. Först när ÖP99:s mål om kraftsamverkan 
fungerar, ställs ÖPXX ut och godkänns. Samtidigt påbörjas ÖPYY. 
 
  ÄLVSBORG  IDAG 

 
Medborgaren har idag möjlighet att antingen själv eller som  
del av ”medborgarkraften” medverka i samhällsutvecklingen. 
  
REGIONEN I MORGON 

 
Den enskilde får möjlighet att som del av ”medborgarkraften” få sina synpunkter 
professionellt konsekvensutredda av ”Kraftbalansen” så att de på bästa sätt kommer 
samhällutvecklingen till godo. Medborgarkraftsorganisationer etableras i samtliga stadsdelar.   
Medborgarna och de folkvalda färgas av ”Kraftbalansen”. med ett hållbart samhälle som 
resultat. Helt enligt planförfattarens intentioner.  
      
 



Analys av övriga delar av samrådsmaterialet                                                             5(5) 
Det framgår att de ekonomiska och ekologiska dimensionerna fått styra på bekostnad av de 
sociala. Det talas mycket om hållbarhet på miljöområdet och ekonomisk tillväxt, mindre om  
social tillväxt. 
 
Det skrivs att älven skall överbryggas. Färjeterminaler omlokaliseras. Vänertrafiken flyttas. 
Älven ses som en barriär. Snabba kommunikationer över älven till gagn för den ekonomiska 
tillväxten förespråkas. Åtgärder föreslås för att minimera Göteborg som sjöfartsstad, helt 
emot de medborgarförslag som i olika sammanhang framförts.  
 
Fem knutpunkter föreslås utgöra Göteborgs stomme kring vilka allt är tänkt att utvecklas. 
Handeln ställs i centrum. Stadsdelarnas stad och den goda staden för medborgarnas 
välbefinnande försummas.  
 
De 13 strategiska frågorna 
Så snart föreslagen plattform etablerats finns möjligheter för medborgarna att sätta sig in i 
problematiken och avge meningsfulla synpunkter.  
 
Slutsats: 
 
Bristerna i den sociala dimensionens utveckling bör kunna hävas genom att 
٠ medborgarna skapar en neutral arena ”Kraftbalansen”  
(I vår rapport från år 2000 kallad Interakton.) 
٠ medborgarna i varje stadsdel skapar en medborgarkraftsorganisation som kan 
förmedla synpunkter mellan olika parter och göra plats för fler viljor och önskemål 
i planeringen. 
 
Det robusta samhället som planen förespråkar innebär att utställning av ÖPXX inte bör 
ske förrän kraftbalans uppnåtts för att förhindra social ohälsa.  
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