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MYNDIGHETERNA                                   bilden:  HASSP eller the BIG? 

Göteborg 400 År har bestämt sig för att använda jubileet som en kraftsamling och 

katalysator, för att i dialog med göteborgarna, göra Göteborg till en ännu bättre stad. Det 
handlar inte bara om att bygga nytt utan att samla staden och att tillsammans nyttja vägen 
till 2021 för att få energi och fart på projekt och processer som får bestående värden. 

Socialförsäkringsministern: Vi har byggt upp ett samhälle som bygger på att det finns 

två sektorer i vårt samhälle. Det kommersiella och det offentliga. Detta är en stor brist.  

BISKOPSGÅRDENS VATTENTORN 

Ljusfestivalen, Lights in Biskopsgården När den invigdes i november 2019 utlovades 

att ett av verken skulle bli permanent. Vattentornet – den blå spindeln – Biskopsgårdens 
landmärke skulle förbli upplyst året runt. 

Symbolik: 1.Vattentornet som cistern för uppumpning av ”stuprörsorganisationernas” 

information och spetskunskap för bearbetning och spridning med helhetsbilder+ 
konsekvensanalyser. Ett i himlen speglande flöde av vatten (information) till brukarna. 
2. . Den blå spindeln: Poecilotheria metallica - är en av de mest sällsynta arter av spindel i 
världen. Den finns främst i Indien. I Indien är spindeln vävaren av verkligheten och en symbol 
för kosmisk ordning. Spindeln anses även vara skaparen och individen av visdom. 

FRAMTIDSSCENARIER (Alternativ)                  *6 FRAMTIDEN och sid 29                                                                                            

Framtidsscenarium 1: Ett fåtal tech företag i världen får styra informationsflödet och i 

princip utvecklingen i världen. ”Stuprörsstrategin” understöds för att förhindra helhetssyn. 
Framtidsscenarium 2: Tornet blir en bestående symbol för HASSP. När vattentornet en 

gång tas ur bruk används det som en HASSP-mötesplats i ett nätverk synkroniserad med en 
digitala tvilling som föreslås tas fram nu i samarbete med Digital Twin Cities Centre.  
                                                                                                            
HASSP ska arbeta för alternativ 2 och rekommenderar för helhetens skull att 
Digital Twin Cities Centre inkluderar den tredje sektorn och medverkar till att 
vattentornet får en digital tvilling fungerande som en HASSP-hubb. 
Jubileumsåret får en attraktion/verkstad som alla kan bli delaktiga i. HASSP 
bör ingå i plattformen och vise versa.)                                *2 DIGITAL TVILLING 

 

INGRESS 
Förstudien är uppdelad i: 

Del 1  

Ingress + sammanfattningar   

Del 2  

Fördjupningar  
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VISIONEN human tillväxt + ekonomisk tillväxt    
För att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen, krävs ofta en 
förmåga till helhetstänkande och användande av abstrakta begrepp 
och fackspråk, vilket försvårar för allmänheten att bli delaktiga. Det 
krävs nya typer av öppna mötesplatser som HASSP, som på olika sätt 
ser till att tillvarata den slumrande resursen hos allmänheten.  
Med HASSP, som allmän egendom och informatör med inkubator och 
utmaningsdrivna innovationer skulle robusta intäkter kunna fås som 
återinvesteras i såväl HASSP som FoU, nyföretagande och prekariatet, 
till gagn för välfärden. Visionen är att visdomen ” Blå spindeln” och 
dess digitala tvilling i förslagsvis ” Digital Twin Cities Centre” i 
samverkan, ska utvecklas till ett attraktivt stöd för allmänheten och 
bli pilot för HASSP-nätverk. Kommunens förstudie till en Social 
Science Park 2017 kan utvecklas till att även innefatta den tredje 
sektorn, och bli en HASSP, en närande verksamhet. Vi får ett medium 
där alla har möjlighet att bli delaktiga i utformningen av vår framtid 
och de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
 
Vi får en tredje sektor att räkna med som Socialförsäkringsministern vill.  

  
HASSP GÖR SKILLNAD                       VINGKLIPPTA  NEJ! VINGBERIKTA  JA!      
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Det blir ett förslag till superutveckling av nuvarande koncept för vattentornet!  
Vattenflöde mot himlen (Blå färgsättning), Vattenbrus (Nils-Einar Erikssons akustiska 
kompetens), Rörelse och synlighet(Ljussättningen), HASSP-nätverk (spindelns och Lyft Orten, 
föreningar i Biskopsgården med förmågor att nätverka) En statisk skulptur blir en verksam 
blå spindel vars visdom blir ett verktyg och ett processkonstverk för samhällsutvecklingen. 
Chalmers plattform för Digital Twin Cities Centre blir partner i HASSP och vice versa. 
 
Spindlar, likt gitarrspelare, kan spela på trådarna i sitt nät och få reda på detaljerad information om 
byte. Spindeltrådar är extremt starka. De kan fås att vibrera i ett brett frekvensomfång. Med hjälp av 
receptorer på benen vilka känner av vibrationer med amplituder ner till en miljarddels meter, får 
spindeln information om allt som rör sig ute på nätet. 

Mål och syften Länk till PKnr1 från år 1994  http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr1.pdf 
Processen ingår i ett processkonstverk vars mål är att få ett globalt-nätverk för mångfald i ett 
uthålligt samhälle genom bland annat medborgardelaktighet. Syftet med vattentornet är att det som 
spridare ska bli huvudsymbol för informationsspridaren HASSP.  

Holistic Association Social Science Park (HASSP) 
För att bland annat nå miljömålen krävs verkningsfulla hjälpmedel, helhetssyn och en pilot. 
Biskopsgårdens vattentorn, ”den blå spindeln” högt belägen som enkelt kan få en digital tvilling 
passar utmärkt för att testa hur HASSP ska kunna förverkligas. *2 DIGITAL TVILLING 

Göteborg 400 år.  
Av flera skäl har flera av huvudattraktionerna under jubileumsåret fallit bort eller försenats. Detta 
innebär att Biskopsgårdens vattentorn nu kan få en betydligt större betydelse för jubileet, för 
Göteborg och globalt än vad som kunde förutspås när den blå färgen valdes. Vattentornet blir 
Spindeln i nätet som bearbetar och sprider information. *1 BLÅTT 

Behovet av helhetssyn.  
Såväl forskningsframgångar som teknikutveckling ökar behov av uppdateringar. Utan helhetssyn, 
samverkan och innovationer blir resultatet lätt ”stuprörsutveckling” och fritt fram för t ex The BIG 
tech. Från vattentornet ”som HASSP” fås en helhetssyn över Göteborg.  

Synlighet Från stora delar av Göteborg är vattentornet synligt vilket möjliggör att man från noder 

och hubbar i stadsnätverket har ögonkontakt med vattentornet. 

Ekonomi Med Biskopsgårdens vattentorn som praktfull symbol för HASSP-nätverket blir den 

därmed också en vinstgivande reklampelare för nätverket och en innovativ region.  

SAMMANFATTNING                

A    Varför Biskopsgårdens vattentorn? 
Svar: Det är välkänt och synligt från stora delar av Göteborg. Det har som 
spridare och blå spindel stort symbolvärde för att bli en samlande kraft för 
hållbar såväl stads- som regionutveckling.                            

http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr
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B Varför HASSP och HASSP-nätverk                                     

HASSP har kittet som får delarna att samverka! Nu kan flera stora data- 

mängder hanteras som en enda, vilket möjliggör komplex dataanalys som HASSP kräver.   

1. Göteborgs Stad har visionen: Vision Älvstaden! Citat: " Älvstaden som testarena: För att 

Göteborg ska kunna växa och nå Vision Älvstaden måste vi gemensamt hantera en mängd olika 
samhällsutmaningar så som bostadsbrist, social polarisering, ett ökat behov av resurseffektivitet och 
anpassning till klimatförändringar. Det krävs nya arbetssätt, innovationsförmåga och involvering av 
fler krafter för stadsutvecklingen.”                                                                         Läs *10 Varför HASSP? 

2. Som motpol till the BIG tech:s informationsmonopol               (Se bilden sid 2) 

3. Socialförsäkringsministern: AI kommer att skapa konflikter om makt om ägande, Vem 

företräder i de här konflikterna medborgarnas intresse när den kommersiella kraften är oerhört 
stark och koncentrerad? AI har en viktig roll framför allt för den tredje sektorn i arbetet med hur AI 
ska användas i samhället eller hur AI ska regleras hur de konflikter som uppstår med anledning av 
att AI kommer in i samhället ska hanteras. I vårt samhälle, är det svårt att erkänna det civila 
samhället och den tredje sektorn och dess autonomi. Vi har etablerat ett samhälle som bygger på, 
att det finns två sektorer i samhället. Det kommersiella och det offentliga. Det är en stor brist.  
                                               HASSP kommer här väl till pass för att utreda hur AI ska handhas. 

4. Medborgarkraften som resultat av Göteborgs 1:a medborgarreferensgrupp  
Tillvarata och utveckla nedlagt arbete http://www.medborgarkraften.com 

5. Staden Vi Vill Ha:s medborgaragenda för 2014  
Utreda om det är möjligt eller riktigt att förverkliga agendan. Länk: 

http://arnepe.brinkster.net/pdf/Kopia%20av%20Medborgaragenda%202014%20aug%2010.pdf 

6. Holistic Association Social Science Park: En utveckling av de befintliga Science Park, 

som bygger på triple helix, (det offentliga, marknaden och akademin i samverkan), till att omfatta 
helheten (även civilsamhället, invånaren, kulturen, det okända och existentiella som att utforska hur 
vi lever ett bra liv, vad som gör livet till ett gott liv.) Det Vision Älvstaden och quattro helix saknar.*10                                                                                                                                             

7. Ekonomier och valutor 
Dagens ekonomier har ifrågasatts. Det finns behov av att testa och konsekvensutreda nya          *4  

8. Miljömålen 
HASSP-noder och hubbar planeras så att måluppfyllelse underlättas.                                                                                                                     

9. Kultur/konst betydelse för hållbar utveckling 
Processkonstverks betydelse för att få medborgare delaktiga kan i ett dylikt nätverk utredas. Konsten 
behövs för att kunna se över horisonter. Länk till PKnr1 http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr1.pdf 

10. Strategier 
Styrkan med ett systemiskt arbetssätt är att det är tillämpbart oberoende av vilken verksamhet vi 
arbetar inom och oavsett på vilken nivå vi befinner oss i systemet. (källa: Systemteori i praktiken). *5  

11. Välfärd 
Jämfört med näringslivet och miljön är framförhållningen vad beträffar välfärden eftersatt. 

http://www.medborgarkraften.com/
http://arnepe.brinkster.net/pdf/Kopia%20av%20Medborgaragenda%202014%20aug%2010.pdf
http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr
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12. Minimera hoten. 
I tidskrifter kan läsas om risker för mänsklighetens undergång och scenarier för apokalypsen.”Antalet 
humanitära kriser är större än någonsin. Ex. covid 19. Vi ser alltfler exempel på att det humanitära 
systemet inte fungerar. Fler aktörer måste bistå.” ”Rubrikerna speglar en värld där konflikter tvingar 
miljontals människor att fly. Omvärlden beskådar allt med oro, men har agerat alldeles för sent och 

otillräckligt. Risker med artificiell intelligens framförs men kan minskas med rätt åtgärder *3 HOTEN 

13. Kommunens förstudie till social Science Park 2017  
Ur ”Varför en Social Science Park? ”Social Resursförvaltning och Stadshus AB har beslutat att göra 

en förstudie om förutsättningar för att starta en Social Science Park i Göteborg. Bakgrund till upp-
draget är de sociala utmaningar som stan står inför som segregation, otrygghet, sociala spänningar, 
kvalitetsbrister inom skolan samt brist på bostäder och lokaler. Därutöver riskerar staden minskad 
attraktionskraft för nya invånare, företagsetableringar och besökare. Metoder och arbetssätt inom 
social hållbarhet behöver utvecklas och innovationer skapas och detta behöver ske på ett mer 
strukturerat sätt. De tre Science Parks som finns i staden har lyckats väl. Kan en motsvarande 
organisation för det sociala området bli lyckosam? Källa : förstudien  
För att kunna påtala förstudiens begränsning till att endast beakta de av kommunen skattefinan-
sierade disciplinerna och tillse att välfärden ses i sin helhet och bli en tillgång behövs HASSP.  

14. Ersättning för stadsdelsnämnderna  
Göteborgs 10 stadsdelsnämnder upphör. Nya sätt för att få medborgarna delaktiga bör testas, t.ex. 
ett digitalt HASSP som pilot under jubileumsåret 2021 med lokala HASSP i ett nätverk. Stadsdelsföre-
ningarna inbjuds att delta. Regionen inkluderas. Kulturhusen kan bli digitala tvillingar i steg 1. Skolor 
kan vara anslutna i utbildningssyfte. Stadsdelsförvaltningarnas kunskap kan tillvaratas i HASSP. 

15. Meningsfull sysselsättning 
Robotisering, AI, delnings- och cirkulär ekonomi etc. innebär med dagens regelverk mindre skatte-
intäkter och fler bidragstagare om inte nya arbetstillfällen skapas. HASSP:s holistiska inkubatorer 
tillser att nya meningsfulla verksamheter successivt skapas inom välfärden och näringslivet.     

16. Verktyg 
Interaktiva möten, Artificiell Intelligens, smart stad, agilt, flödesrum, Göteborgsförslaget, PERMA, 
nätverk, Spelteori, icke-vetande, helix/holism, testarenor, inkubatorer, partnerskap/samverkan,  
superdatorer med datorsystem HPC eller exaskala. etc.*19 superdatorer 

17. HASSP-Nätverk  
För att få en holistisk helhetsbild krävs nätverk. Förslagsvis i Kooperativ Associationsform för HASSP-
noder och HUBBAR. Interimsstyrelse föreslås väljas under jubileumsåret 2021 

18. Varför ett globalt HASSP-nätverk?  

För att förstå helheterna och veta vilka problem eller möjligheter som måste behandlas globalt, och 
vilka som kan lösas lokalt för att få önskad diversifiering. Det ska bli ett globalt öppet nätverk vars 
syfte också ska var att utreda globaliseringens konsekvenser och drivkrafter.             *10 och länken 
http://arnepe.brinkster.net/pdf/HASSPNATVERK%20version%20G.pdf 

19. Tillit 
Man kan inte begära någons tillit, man behöver först visa tillit själv. Tillitens värme och omsorg kom-
mer först efter att själv ha varit tillitsfull. Sverige är känt för att ha stor tillit till sina politiker jfr andra 
länders. Befogad och obefogad tillit! Enligt demokratiutredningen minskar tilliten. HASSP behövs! 
 

http://arnepe.brinkster.net/pdf/HASSPNATVERK%20version%20G.pdf
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20. HASSP-gruppen 
Arbetsgrupp inom Staden Vi Vill Ha sedan 2015. Orsaken till detta var kommunfullmäktiges positiva 
svar på en holistisk Social Science Park som var en av huvudpunkterna i den av SVVH initierade 
Medborgaragendan 2014. Detta resulterade i en kommunal förstudie. Initiativ: till HASSP      *10                                                                               

21. NPF-NINJAS 
Arbetsgrupp inom Staden Vi Vill Ha. NPF står för: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (NPF) 
beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, 
ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. HASSP inkluderar! 
Från NPF-Ninjas hemsida: ”Det är viktigt att dem tysta, osynliga och bortglömda grupperna är med 
redan i problemformuleringarna, det är inte hållbart att plocka in t.ex. personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i slutskedet av processer vars arbete från början var 
menat att gynna även de minst bemedlade."  http://npf-ninjas.se/ 

22. Utanförskap 
Samhällsutvecklingen går mot ett allt större utanförskap. Författaren Guy Standing kallar det för 
Prekariatet, som han ser som den nya farliga klassen. HASSP inkluderar! 

23. Lagar 
Sveriges Rikes Lag: Gillad och antagen på riksdagen år 1734.   
CHARTER Ett skriftligt beviljande av suverän eller lagstiftande makt i ett land, genom vilket ett organ 
som en stad, företag och universitet grundas eller rättigheter/privilegier definieras. EU Europeiska 
unionen är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående 
överstatliga samarbetet i världen. EU Charter: Alla EU-medlemsstater tillämpar EU-stadgan - men 
inte alltid till dess fulla potential. 
FN Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världsländerna antagit.  
MR De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell rätt.  
NR Naturens rättigheter. Människans förhållande till naturen. Naturens rättigheter innebär ett 
avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. 

BR Barns rättigheter Bris, Barnens rätt i samhället. 
HASSP behövs för att få en helhetsbild av alla lagar och bestämmelser!                            

24.  Framtiden 
Segregation och utanförskap ökar i samhällen där arbetslösheten blir större och samhällsresurserna 
knappa. Samhällsfunktionerna är på väg till kollaps. Automation och datorisering kommer driva på 

arbetslösheten. Få har utbildning och förmåga till de få jobb som ersätter. HASSP behövs! 
  

25. Forskarsynpunkt:  
a. Politiska beslut: För egen del har jag alltså ingen som helst tilltro till att det svenska samhället 
genom politiska beslut ska kunna anpassas till de nya villkor som ställs genom resursbrist och 
klimatförändringar. Något nytt krävs. Och något nytt kommer. Men vad? (Kåre Olsson) 
b. Tiden: Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta 
vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och 
räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. ” (Jonna Bornemark) 

26. Omvärldsanalys:  
Det saknas idag holistiska vetenskapsparker. De sociala frågorna, den enskilde invånaren, välfärden, 
konsten/kulturen, det existentiella m fl saknas i de tekniskt och ekonomiskt inriktade vetenskaps-
parkerna. Försök har gjorts att skapa social science park typ den i Cardiff men det tekniska saknas. 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnpf-ninjas.se%2F&data=02%7C01%7C%7Ca91e00248e4d42230f4708d83b02ec15%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637324231013154769&sdata=O7DzLE9ulrbeI%2F9vDcdUaQUU4G%2FM6OSvd4EBCk9G1uo%3D&reserved=0
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4tten
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Internationell_r%C3%A4tt
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27. Jämlikhetskommissionens betänkande  
Jämlikhetskommissionen har lämnat ett betänkande ”En gemensam angelägenhet” till regeringen 
den 6 augusti. Ur sammanfattningen: Syftet har varit att skapa en bred diskussion om dessa frågor. 
Som en följd av denna breda ansats har kommissionen bara på vissa områden kunnat fullfölja en 
traditionell utredningsgång med egna analyser, utarbetande av lagförslag och fullständiga 
konsekvensbeskrivningar. 

Trots Sveriges positiva utveckling står Sverige i dag inför stora utmaningar. Utbildningssystemet, 
uppvisar stora kvalitetsskillnader mellan skolor och kommuner. Den omfattande immigrationen 
sedan sekelskiftet domineras av unga och personer i arbetsför ålder och har därmed kraftigt 
förbättrat landets försörjningskvot, men integrationen av de utifrån kommande går långsamt. 
Bostadsbrist råder i en stor del av landets kommuner, och segregationen har ökat, framför allt i 
storstadsregionerna. Den generella tilliten i samhället, som av tradition är hög i både Sverige och 
andra nordiska länder, visar tecken till försvagning. Ojämlikheten i inkomster från kapital växer. 
Makthavare i Sverige inom politik och näringsliv förefaller att under lång tid ha underskattat 
problemens dignitet, framför allt vad avser integrationen. I huvudsak har man litat till etablerade 
politiska lösningar. En politik för att möta de nya samhällsutmaningarna måste baseras på en analys 
av vilka mekanismer och orsaker som ligger bakom utvecklingen. Tidsfaktorn är viktig. Sverige har ett 
fönster på kanske tio till femton år för att utnyttja en demografisk situation som är gynnsam, under 
förutsättning att de som är i arbetsför ålder också finner en plats på arbetsmarknaden.  
Diagnos  
Olika förklaringar till de växande ojämlikheterna har förts fram inom forskning och politisk debatt. 
Utvecklingen är komplex och mångdimensionell. Vissa söker förklaringen bland ekonomiska och 
tekniska faktorer, som globalisering av produktionsprocesser och finansmarknader eller en hög 
innovationstakt som premierar stora, forskningsintensiva företag med stor marknadsmakt. Andra 
anser att förklaringen snarare ligger i politiska beslut. Separationen mellan de båda kategorierna – 
den ekonomisk-tekniska respektive den politiska – riskerar att vilseleda, eftersom politiska beslut 
under senare decennier ofta har haft den karaktären att de har ökat utrymmet för marknadslös-
ningar och marknadsaktörer och därigenom bidragit till ökad ojämlikhet.        *18  
 

28. IQ samhällsbyggnad 

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de 
olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell 
infrastruktur och är tillgänglig för de olika aktörerna i processen. Offentliga och privata aktörer måste 
göra en gemensam kraftsamling för att omsätta visionen i praktisk handling. 
 

29. Den tredje sektorn 
Tredje sektorn är ett begrepp som refererar till en uppdelning av samhället i olika sektorer som har 
 olika identitet och funktioner. En vanlig ordning är att dela upp samhället i följande sektorer: 
Första sektorn är staten (inklusive alla dess underkategorier som kommuner, landsting, myndigheter) 
Andra sektorn är den privata sektorn (inklusive alla olika sammanslutningar vars grundläggande 
drivkraft och syfte är att ge avkastning på insatt kapital. 
Tredje sektorn: består av idéburna organisationer, social ekonomi i vilken ekonomiska föreningar och 
kooperativa företag ingår, vissa stiftelser, samt det civila samhället. 
 

SLUTSATS: 
Det finns ett stort behov av en flexibel virtuell anläggning (digital tvilling) som möjliggör 
ett agilt arbetssätt. En reell anläggning som Biskopsgårdens vattentorn som symbol får 
betydelse och kan ev. senare förädlas. Biskopsgårdens vattentorn blir början till utveckling 
av ett HASSP-nätverk som blir ett nödvändigt redskap för att lösa t ex alla de problem som 

tas upp i framtidskommissionens betänkande.                                *2 DIGITAL TVILLING  

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4lle_(sociologi)
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitet
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Privat_sektor
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buren_organisation
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Social_ekonomi
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomiska_f%C3%B6reningar
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kooperation
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stiftelse
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Civila_samh%C3%A4llet
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INTERAKTOR: Skiss 2000                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                             
                                                                                                   

.                                                                     *17 BAKGRUND       verklig          digital                                                                                                

KV Granen var pilotkvarter HASSP-nätverk fanns inte i tankarna när många 

fastigheter i Vasastaden hotades av rivning 1984. Däremot att låta kv Granen bli 

ett pilotkvarter i räddningsarbetet. Kvarteret blev ändå i princip en HASSP- Hubb. 

Fastighetsägarna fick skriva motion när politikerna till att börja med svek.   

           År 1984  PROJEKT STENSTADEN 

En gruppstudie av förnyelsen i de storskaliga bostadsområdena resulterade 

i ett skapande av ett processkonstverk för att påvisa förtjänster och brister, 

samt förslag till åtgärder. Det sociala perspektivet hade inte beaktats i 

tillräcklig grad. Inte heller kultur och ekonomi. 

                              Länk till PKnr1 http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr1.pdf  
      År 1994 Processkonstverk nr1                    

Göteborgs första medborgarreferensgrupper i arbetet med fördjupad översikts-
plan för Saltholmen Långedrag ledde till bildandet av Medborgarkraften som 
lanserade Interakton som i princip skulle fungera som en elektronisk tjänst och 
stadsdelsmötesplats inspirerad av IPERBOLE i Bologna 1995 och Curitibas fyrtorn 

       År 1998     Medborgarkraften                                           

 

                                                            
        

     

 

De första förnyelserna var påtagligt inriktade på det byggnadstekniska för att 

efterhand bli mer inriktade på de sociala frågorna.  

Medborgardialogen blev populär men enkelriktad         *17 BAKGRUND 

År 1994 FÖRNYELSEN I STORSKALIGA BOSTADSOMRÅDEN         

I Göteborgs Medborgaragenda initierad av SVVH blir 
förslagen. Holistisk Social Science Park ett av de nio lyfta 
HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK     

       ÅR 2013 Göteborgs medborgaragenda              
                

BAKGRUND: EN KORT SAMMANFATTNING 

TRIPLE HELIX-------------DEN RÖDA TRÅDEN------------------HASSP 
RIVNING-TEKNIK–DIALOG–INTERAKTION-MÖTESPLATSER-HASSP-AI 

Kommunen tar fram en förstudie som 2018 avslås på grund av regeringsskifte  AVSLÅS!                                                                                                                                   

År 2017 Förstudie Social Science Park               *17 BAKGRUND Ur Social Science Park  

 
Slutord: Kan vi i Vinnova- ansökan ha som syfte att i steg 1  

göra  en Digital Tvilling av Norra Biskopsgårdens vattentorn?  

ÅR 2019 Vad är en digital tvilling? 

http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr1.pdf
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TIDPLAN:  
HASSP-Processen ses som agil och ständig, blickande såväl framåt 

som bakåt, uppåt som nedåt oberoende av tiden. 

 
              Guden Janus                                       Jonna Bornemark 

                                    

Länk till Processkonstverk nr41 HASSP. 

http://arnepe.brinkster.net/Mina hemfortgalleri/digPK41.htm  

Jonna Bornemark skriver: 
”En kritik av mätbarhetens tidsålder. Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi 

löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran 

ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, 

evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, 

kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Tilltron sätts därmed till yttre 

parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr 

undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och 

räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. ” 

 Enligt Cusanus  

består vårt tänkande av tre nivåer – ratio, intellectus och icke-vetande.  

 

                                              
                                       icke – vetande som blev vetande 

                                                  Det gula =slemsvamp 

http://arnepe.brinkster.net/Mina%20hemfortgalleri/digPK41.htm
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Holistic Association Social Science Park är ett av resultaten från processkonstverk som avser 

utveckling av de nuvarande vetenskapsparkerna i Göteborg. En funktion för alla typer av intressenter 

som verkar för utveckling mot ett holistiskt samhälle, dvs ett samhälle som fokuserar på helheten. 

Det ska vara en fysisk park som underlättar samverkan mellan enskild medborgare, civilsamhället, 

akademin, näringslivet och det offentliga med avsikt att skapa såväl kvalitativ hög välfärd som 

högteknologisk och ekonomisk utveckling där kultur och konst ges stort utrymme. Lika vikt läggs vid 

mellanrummen som rummen och den inre som den yttre omställningen. Mellanrummen blir som ett 

kitt som håller ihop ”stuprören” men också som buffert som förhindrar kollapser, krig och terror men 

som möjliggör mångfald och stimulerande interaktioner.  

De fysiska parkerna får digitala tvillingar och blir noder/hubbar i HASSP-nätverk  

Det första målet: Interimsstyrelse väljs år 2021 Göteborg 400 år.  

Syfte 

1. Välfärden har sina brister. Orsakerna till detta faktum måste analyseras.  

Pilotprojektet ska genom tester ge svaren och finna lösningar.  

2. Vid stadsomvandlingar trängs ofta befintliga verksamheter bort på grund av bland annat 

stigande lokalkostnader. Pilotprojektet ska genom tester ge svaren och finna lösningar.  

3. De 10 stadsdelsnämnderna ska läggas ned. Pilotprojektet ska genom tester ge svaren om 

lokala HASSP kan bli en lyckad ersättning och medföra ökat medborgarinflytande. 

4. Karlatornet anses av många som en katastrof.  

Pilotprojektet ska genom tester ge svaren om HASSP inkluderad i Karlastaden är en lösning.  

5. Befintliga 6st Science Parks i Västsverige och Triple Helix-modellen har fokusområden, 

vilket innebär att ingen har helhetsbilden. Pilotprojektet ska ge besked om HASSP kan vara 

en komplettering av deras verksamhet och vara en sammanhållande funktion. 

6. Många forskningsprojekt avslutas utan att de ges möjlighet att testas och genomföras. 

Pilotprojektet ska ge svaren om HASSP kan råda bot mot detta.  

7.Göteborgs medborgaragenda 2014 lyfte 9st frågor som fullmäktige gett synpunkter på.  

Pilotprojektet ska ge svar på om HASSP kan bli politikers förlängda arm och inspirationskälla. 

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

Pilotprojektet ska ge svar på hur dessa förslag kan användas i HASSP för samhällets bästa. 
 

9. Mångfald, inkludering och demokrati        före      enhetlighet, exkludering och diktatur. 

                        +                                               ̶    ̶  

MÅL OCH SYFTEN               
DEFINITION: HASSP och HASSP-NÄTVERK            
Holistic Association Social Science Park 
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       DISPOSITION            
BISKOPSGÅRDEN                                                                                                      INDIEN   

                                                                                    
                                                                                                                              BURJ KHALIFA 
BISKOPSGÅRDENS VATTENTORN         

 
Det är ett skyddsobjekt och får tills vidare fungera som vattentorn 

och en symbolisk blå spindel med 12 ben.  

                                    Den Indiska blå känd för sin visdom har 8 ben.  

Som arbetsmodeller utarbetas: 

                 en digital tvilling  

                                                samt lokala ”blå spindlar” 
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TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR  
Dessa fungera under jubileumsåret för att samla in data m m. Ersätts senare! 
 

TYP 1 DIGITAL TVILLING Utformas som originalet i Biskopsgården, men med en 

övervåning i vattencisternen och med trappa till taket som blir utsiktsplats med servering. 

TYP 2 80kvm partytält Varje organisation får ett bord och skärm. I mitten ett 

”Flödesrum ”med scen och sittplatser samt stor TV-skärm för omvärldsbevakning.   

TYP 3  Partytält 12 st 6x3 kvm +1 st 80kvm +12 små partytält  

          
    Partytält                                  BOTTENPLAN                   TAKPLAN                 ÖVERSIKTSPLAN 

Gavlarna på Partytälten förses med blå duk!                                                 Perifert 12st partytält                                                                                                                                 

TYP 4  2O fot containrar 12st +12st + 12 små partytält 

                                   
       BLÅ CONTAINER                                         1TRAPPA UPP CONTAINERPLAN  

       12st containrar  2,5x6 kbm                           12st på och tvärs de nedre  

                
     BOTTENPLAN                  1 TRAPPA UPP              TAKSTOLSPLAN                 TAKPLAN  

     MED HÖRSAL      MED FLÖDESRUM OCH TRÄGOLV                          LOGGA /TAKFÖNSTER  

TYP 5  I stället för containrar ”tiny house” på hjul. 
               Som rörlig lokal HASSP kan den betjäna många stadsdelar. 

TYP 6    Återvinning av bostadsvolymer 
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TEMAN (för vattentornets 12 ben)  
SVVH:s medborgaragenda utvecklad och kompletterad 

Ben 1  DEMOKRATI                Deltagande budget + övrigt 

Ben 2  UTBILDNING               Skollag före budget +övrigt 

Ben 3  BOSTÄDER                     Demokratiskt styrd stadsbyggnad + övrigt 

Ben 4  ARBETE                            Gröna jobb och Investera överskott för framtiden + övrigt 

Ben 5  MILJÖ                               Främja bostadsnära grönområden + övrigt 

Ben 6  INKLUDERING+JÄMLIKHET+JÄMSTÄLLDHET Central öppen mötesplats+övrigt  

Ben 7  STRUKTURER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Översyn av hindrande regelverk  

                                                           och Social Science Park + HASSP 

Ben 8  VÄLFÄRDEN               Hälsa vård och omsorg 

Ben 9    AKADEMIN/NÄRINGSLIVET/OFFENTLIGA = TRIPLE HELIX 

                                                         Science park + universitet + högskolor+ Mistra Urban Futures 

Ben 10  TRAFIK 

Ben 11  FRAMTIDEN 

Ben 12  DET ESSENTIELLA + ÖVRIGT 
 

ÖVRE PLAN: 12st för utbildning och flödeslokal. (Typ Tyotas obeya)  

(Anm. Vid tester i den digitala tvillingen kan benens innehåll 

varieras som i den reella kan visas genom ändrad ljussättning.) 

 
 

ATT BYGGA MÖTESPLATSER: Samverkan med expertis 

 

LÄGEN: Originalet: belyses och plats för beskådning med fika arrangeras 

                  Repliker: Alternativ: N Biskopsgården nära svarte mosse, Heden, i älven, 

                     Frihamnen, Lindholmen, Nordstans parkeringsdäck, Rödbo, inom Kulturhusen 

                     Långedrag mellan GKSS och Värdshuset, på taket till Oscar II fort,                                
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Kärnan                                                          

Dess kärna ska innehålla en institution för högre utbildning, vetenskap och forskning som rör 
speciellt kittet det nu ingen tar ansvar för och där mycket av framtidens frågor har sina svar.  

GEMENSAMA RESURSER  
Den ska erbjuda ett antal gemensamma resurser typ de i en teknisk science park men 
inriktade på mellanrummen och hur krafter påverkar varandra.  

YNGELPLATS FÖR INNOVATIONER 
Basar för presentationer av processerna är en viktig ingrediens för att få medborgarna 
delaktiga och idéerna förverkligade. 

EKONOMI 
Mellanrumsvaluta införs som komplement för att med incubatorers hjälp utveckla embryon  

AVSIKTER 
HASSP fångar upp såväl lokala rapporter som internationella som SITRAS och får det lokala 

att tänka utanför boxen. HASSP:s avsikt är att fånga in och stimulera medborgarna till 

delaktighet och ge dem en känsla av sammanhang. KASAM. Med HASSP-hjälp kan den 2018 

föreslagna Social Science Park för välfärden utvecklas och bli världens första. För detta är det 

viktigt att den blir ett föredöme för omvärlden. Att alla inkluderas och att kulturen får en 

framskjuten plats samt att finansieringen kan ske på ett för HASSP-nätverket förmånligt sett, 

Det är viktigt för samhället att få samtliga politiska partier att på sin agenda ha viljan att i 

samverkan vidareutveckla, det i Göteborg redan existerande embryot till en holistisk global 

struktur för hållbar samhällsutveckling. 

UTMANINGSDRIVEN INNOVATION OMVÄRLDSANALYS 
Mer än 99 procent av jordens biomassa utgörs av växter och utan dem skulle det inte finnas 

något liv. Rötterna och svamparnas mycel bildar gigantiska nätverk som får dem att 

samverka. Internet har blivit människornas motsvarighet. Det kan med HASSP förfinas. 

NÄTVERKET                                                                                      
Nätverket ska nå ut till det inga andra nätverk eller organisationer når. Det ska inbegripa 

såväl det urbana som det lantliga. Det ska via sina noder/hubbar och mötesplatser nå ut till 

alla. HASSP ska följa Factfulness regler och tillämpa cynefin så att insatserna läggs där de gör 

störst nytta, dvs inte på det som ofta per automatik ändå blir åtgärdat. 

När det sociala kapitalet inte är i paritet med den gängse valutan balanseras den med en 

lokal valuta. Detta innebär att den extrema fattigdomen på pengar kan elimineras. Med 

vinstgivande inkubatorverksamhet hålls det ständigt uppdaterat och ekonomiskt oberoende. 

Nätverksbygget ska ske med utgångspunkt från de senaste forskarrönen. 

                                                                                                            Mer se sid 22 samt *8 NÄTVERK 
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STRATEGIER                                                                     
De 17 globala målen för hållbar utveckling 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 

antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.  

Dessa är: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.   Att främja 

fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. HASSP har dessa mål som utgångspunkt för sin verksamhet.  

Medborgarkraften http://www.medborgarkraften.com                                                    

Nedlagt arbete och dess hemsida utnyttjas för utvecklingen av HASSP 

Staden Vi Vill Ha (SVVH) startade innovativt med att genomföra en 

Medborgarstämma + Medborgaragenda. Resultatet påvisade att en fortsättning behövs.  
HASSP-gruppens och NPF-Ninjas medverkar i förverkligandet av HASSP. 

Science park, akademi, näringsliv, offentligt, civilsamhälle, enskilda 

Dessa i samverkan förverkligar HASSP. T ex Chalmers E-village + GU:s UGOT Challenges + etc 

Civilsamhället och den enskilde medborgaren 
HASSP-noder och hubbar bir attraktiva mötesplatser för såväl delaktighet som utbildning. 

Demokratin 
HASSP:s avsikt är att nå sina mål genom en demokratisk process. HASSP:s  ändamål är också 
att utveckla demokratin. Invånarnas deltagande och inflytande ska öka samt bidra till ett mer 
hållbart och jämlikt samhälle.  HASSP som en utmaningsdriven innovation inkluderande alla 
de nio förhöjda frågorna i medborgaragendan och de 17 hållbarhetsmålen kan bidra till en 
fördjupad demokrati. Med HASSP-nätverk skapas alla de mötesplatser som krävs för att 
medborgarna ska kunna mötas, framföra sina tankar och bli delaktiga, vilket de inte kan idag. 
Digital tvilling + AI + partnerskap + Inkubator + Nätverk + Affärsidé.   

Processkonst 
Utforska om det är möjligt att med konstens hjälp skapa uthålliga och rika samhällen        *11 
Partnerskap 
Got United, IOP, bef. Science Park, akademin civilsamhället, fastighetsägare m.fl.               *14 

Systemteori  
Hitta lösningar, göra förändring, förstå helheter, relationer, funktioner och sammanhang.*14 

  Ex.   MEKANISK ENERGI ►SPARKA TILL EN STEN  ► STENEN RULLAR          RYSKT ORDSPRÅK ► DET ÄR INTE HÄSTEN SOM 

             INFORMATION       ►SPARKA TILL EN HUND► HUNDEN ANGRIPER                             DRAR VAGNEN . DET ÄR HAVREN                           

http://www.medborgarkraften.com/
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                                                                       STUPRÖRSSAMHÄLLET 

           TA TAG I TILLKORTAKOMMANDE  

EN HUVUDORSAK TILL DAGSLÄGET Stuprörsstrukturer skapar utanförskap  
(revirstrukturer samverkar inte) Aktörer vänder varandra ryggen. (Demokratiutredningen)  

EN LÖSNING Skapa samverkan på ett strategiskt sätt! Konsensus kan förorsaka att spetskunskaper 
förloras. HASSP-nätverk blir räddningen. 

ETT INSITAMENT Hållbar samhällsutveckling är huvudtemat för Göteborgs 400-årjubileum. Den stora 
uppslutningen kring stuprörsstrukturer som en av huvudorsakerna till det växande utanförskapet 
måste uppmärksammas och lösningar synliggöras inför Göteborgs- 400 år.  

EN UTMANING Vad får ”stuprören” att samverka? Vad får medborgarna engagerade och delaktiga? 
Vad får det offentliga att interagera med medborgarna? 

Samrådsförfarandet Vi är medvetna om att omvänt samrådsförfarande, idag inte förpliktar några 
svar. Vi testar om det är möjligt att ersätta medborgardialogen med interaktiv samverkan mellan 
parterna till gagn för utvecklingen och medborgarandan.  

   

 

INFORMATIONS- 

FLÖDET  ► 

 

 

ANSLUTANDE  

ORGANISATIONER 

               ► 

 

 

 

TILLIT 

Svenskarna har stor tillit 

till myndigheterna enligt 

forskningsrapporter. 

 

Demokratiutredningen  

påvisar motsatsen. 

 

Mer! *8 NÄTVERK 
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DIVERSE SYNPUNKTER       

       
Västsvenska Handelskammaren 

 

  

   Pensionärsorganisationerna 

     
 

Exempel 
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Ur Chalmers artikel: ”Vi är på väg in i en ny värld”         

 Chalmers professor Robin Teigland, forskar om hur nya teknologier omvandlar samhället. 

 

Vi står inför den fjärde industriella revolutionen. Digitaliseringen och nya 
teknologier kommer att omvandla samhället, hur vi lever och arbetar. Hon ser 

både möjligheter och svåra etiska dilemman.                *13 Robin Teigland                                                                                         

 

BOKEN FACTFULLNESS                                                            
Boken Factfulness redovisar tio knep som hjälper oss att förstå världen.  

 

Factfulness anger också fem globala hot: global pandemi, finanskollaps, 

världskrig, extrem fattigdom och klimatförändringar. Detta innebär vikten av 

att läkemedel når ut snabbt, att det finns två valutor, djupdemokrati tillämpas, 

klimatet beaktas och globalt samarbete och resursfördelning tillämpas. 

Om några år tros den extrema fattigdomen vara i princip utrotad. Målet blir att 

inrikta bevakningen på en gruppering som anger olika välfärds eller lyckotyper. 

Extrem fattigdom på lycka kan drabba såväl ekonomisk rik som fattig såväl 

akademiskt utbildad som analfabet. Känslans intelligens har börjat 

uppmärksammas och måste beaktas. Grupper som inkluderas i Prekariatet och 

HASSP:s pilotprojekt NPF-Ninjas är angelägna att bevaka. Den ekonomiska 

tillväxtens yttersta mål är frihet och kultur. 

Ett elfte knep är att ha en holistisk syn.(AP) 
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Ordet agile betyder "lättrörlig" eller "vig". Agile är ett synsätt gemensamt för en grupp av 
lättrörliga metoder. Grundtanken med Agila metoder är att i en föränderlig värld krävs 
utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som 
blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss 
fler lyckade projekt. Vi behöver flexibilitet - inte rigiditet eller ”vattenfallsmetoden”. 

GÖTEBORGSFÖRSLAGET 
Många av förslagen som inte tas upp av politikerna kan vara viktiga för HASSP att analysera. 

En enskild invånares genialiska idé, som inte får tillräckligt antal gillande får en andra chans.  

SPELTEORI 

 Matematisk teori som kan användas för att modellera och studera konflikter/samarbeten. 
Spelteori är en matematisk teori som kan användas för att modellera och studera såväl 
konflikter som samarbeten. De olika modellerna kallas spel med de deltagande parterna som 
spelare, och beroende på om fokus ligger på vad en spelare kan åstadkomma på egen hand 
utan samarbete med övriga spelare eller på vad grupper av spelare kan åstadkomma genom 
samarbete, klassificeras spelen som icke-kooperativa respektive kooperativa. 
 

ICKE-VETANDE 

Vi behöver icke-vetandet nu mer än någonsin.  (Jonna Bornemark) 
 

ARBETE/FRIHET 
Frihetsförmedlingen: vad händer om vi spegelvänder synen på arbete och frihet? 

PERMA 

Perma är en förkortning för de begrepp, de aspekter som vetenskapligt bevisat gör oss 
lyckliga, som får oss att må bättre och leva med en god mental hälsa (ha nu i åtanke att allt 
inte stämmer in på alla, och att man med "relationships" inte bara menar kärleksrelationer): 
Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment 
Positiva känslor får vi genom njutning. Det kan göra oss sprudlande, åtminstone för stunden. 
Man känner sig oftast glad och skrattar mycket. Engagement i det här fallet innefattar 
mindfulness, flow, andlighet, optimism, hopp, fysisk aktivitet / träning. 
 

HELIX OCH HOLISM 

Helix betyder en 3D spiral dvs en uppåtgående spiral. (tillväxtföretag). Triple betyder tre. 
Triple Helix innebär samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. 
Den i Göteborg existerande modellen, kritiseras av många för att sakna viktiga Helix som det 
sociala och kulturen/konsten. Detta har föranlett skapandet av andra samverkansmodeller 
som quadruple Helix (holistiskt och livstilsinriktat), Penta Helix och Multi Helix.  
Multi helix modellen blir komplicerad när alla ska sammanlänkas och leder lätt till att 

civilsamhället hamnar ute i periferin. Den holistiska som HASSP tillämpar inkluderar allt. 

FLÖDESRUM   (TYP TYOTAS OBEYA )  
Visionsvägg, kanban ( metod för att organisera arbete), problemvägg  

 
AGILA METODER                                         
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 DEN BLÅ SPINDELN 

VERKTYG 

ARTIFICIELL INTELLIGENS 

Ur Allt om Vetenskap 05 – 2015 

Människan har en långsam biologisk utveckling och vi kommer inte att förändras nämnvärt 

under överskådlig tid. Det är annorlunda med artificiell intelligens. 

Exakt vad artificiell intelligens (AI) är, är omdiskuterat och egentligen inte så väldefinierat. 

Vissa menar att det räcker med ett datorprogram uppbyggt av algoritmer med kapacitet att 

arbeta på egen hand, hitta lösningar och strategier och planera uppgifter. Andra anser att 

programmet måste kopplas till någon form av fysisk existens, till exempel en robot genom 

vilken den artificiella intelligensen kan agera. 

Klart är dock att utvecklingen går mot en mer avancerad form av AI, vilket kan bli ett 

bekymmer. Allt fler anser att en tillräckligt avancerad AI kan hota vår framtida existens. 

Bland annat var fysikern Stephen Hawking ute och varnade för ett sådant scenario för en tid 

sedan. Han anser att de förhållandevis mycket primitiva former av AI vi redan har är mycket 

användbara och funktionella, men att utvecklingen i förlängningen blir farlig. När människan 

lyckats framställa avancerad artificiell intelligens kommer denna att fortsätta utveckla sig 

själv på egen hand och hitta nya former i en ständig eskalerande hastighet Människan kan bli 

överflödig och konkurreras utav sin egen skapelse.  
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                                                                                                                                                     Fraktaler utnyttjas där så är lämpligt   

                                                                                                     En fraktal är ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor. 

SJÄLVORGANISERING  
Källa: Rask Utveckling & Associates  Ur blogginlägg 
Det finns ett växande intresse för att skapa bättre arbetsplatser. I det här blogginlägget vill 
jag utforska självorganisering och självstyre. Det vill säga de principer som inspirerar och 
karaktäriserar de flesta nya sätt att arbeta runt om i världen, oavsett om de beskrivs som 
agila, teal, holokratiska, sociokratiska, horisontella eller progressiva. 

Vad är självorganisering och självstyre? 
Vad ser du framför dig när du hör orden självorganisering och självstyre?  

Källa: Enhet. Vi befinner oss i en samhällsomvandling där utvecklingen innebär att vi 

lämnar den gamla industriella och maskinliknande organisationskulturen. Den hierarkiska 
organisations-strukturen hör det gamla samhället till och människor upplever mer och mer 

frustration kopplat till den typen av struktur och tankesätt.       *12 Självorganisering 

FINANSIERING     

                                            

 
  REKLAMLÅDORNA  

                                                                                                 ANVÄNDS FÖR SPRIDNING AV INFORMATION 

SIQ   

Allt fler organisationer börjar intressera 

sig för agil metodik i stor skala och inte 

bara inom mjukvaruutveckling.  

Det blir allt viktigare att skapa 

organisationer som snabbt kan anpassa 

sig till en omvärld i ständig förändring. 

 1. Avsikten är att genomföra ett experiment enligt PK nr 1 (*11) 

 Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa 

för människan uthålliga och rika samhällen. Kan konstnärer och 

tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga 

konstverks budskap?  

2. Inkubatorverksamhet 

3. I övrigt genom intäkter typ teknisk science park 

4. ”Den Blå Spindel” + digital tvillingens tester och resultat + 

informationsflöden skapar betydande intäkter till välfärden. 

5. Information via gatu-och gavelkonst typ Olskroksgaveln. 

 

http://www.raskutvecklingandassociates.n.nu/
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NÄTVERK      HASSP-nätverk                                  spindelnätverk                                                             slemsvampnätverk 

Bevaka nätverksbygge och nätverksforskning: 

Informationsnätverk, spindelnätverk, svampnätverk(mycel), slemsvampnätverk  

Pågående grundforskning påvisar stora upptäckter som kan få stor betydelse för 

mänskligheten i framtiden och för utvecklingen av t ex HASSP 

 

HASSP + AI + Physarum Polycephalum + icke vetande = Lösningen?  .*8 

HASSP-NÄTVERK  

En utveckling av quadruple helix med ansats holism och livsstil samt Multi helix fås  
HASSP- modellen = Holistic Association Social Science Park. Göteborgs politiker  
hävdar ofta att medborgarna ska sättas i centrum. Så sker i HASSP. Civilsamhället + 
invånarna och det offentliga ansvarar för att den komplexa sammanlänkningen fungerar. 

För att modellen ska fungera måste också flödena från Input till Målet fungera. 
I ett utvecklad HASSP- nätverk tar lokala enheter hand om de lokala frågorna och sänder de 
övergripande till en central enhet. HASSP-nätverket tillser också att så kallade ”stubbar” eller 
oavslutade projekt och processer i samverkan leds i mål. Ett globalt informations HASSP-
nätverk kan liknas vid det globala nätverk vattnet har. Därför passar vattentornen väl som 
symbol för HASSP-hubbar och noder. Forskningsresultaten om nätverksbygge beaktas. Några 
exempel redovisas nedan. 

 
Effektiva länkar till och mellan medarbetare ger strategisk konkurrensfördel i 
kampen om talangerna: Pengar i form av lön och bonus tappar i attraktionskraft för 

både de yngre välutbildade på arbetsmarknaden och de som varit i karriären ett antal år.  
För att kunna behålla sina medarbetare arbetar de ledande företagen med att skapa den 
arbetsmiljö som erbjuder rätt villkor. T.ex. bättre tekniskt, bra nätverk för kompetens-

utveckling och kunskapsutbyte. Det visar en ny undersökning av Deloitte. Källa: Deloitte 

 
Det råder stor brist på ingenjörer inom de flesta områden, och konkurrensen om rätt 

kompetens väntas hårdna de kommande åren. Konkurrensen om specialisterna har inneburit 

att företaget började ändra sin rekryteringsstrategi.          Källa: Ingenjörskarriär

 KARLASTADEN+LSP+KV PR. IDAG ÄR DET FÅ PROJEKT SOM NÅR MÅLEN.  
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Kring slutsatser om nätverk. Först några av de intressanta slutsatser som ett flertal 

forskare och författare inom området drar: Ett fungerande nätverk tar lång tid att bygga upp, 
och det kan vara svårt att få tid till detta nödvändiga utvecklingsarbete.  
* Konflikter får man räkna med, och det kan bero på att man går in med olika förutsättningar 
samt på bristande personkemi.  
* Betydelsen av att nätverket har, minst, en anställd som håller i det "praktiska" och adm.  
* Förväntningarna kan se ut mycket olika vad det gäller nätverksarbete.  
* Delaktighet är viktig, om deltagarna ska anstränga sig för att få ett fungerande nätverk.  
Detta får alltså sägas vara "klassiska" slutsatser!  
 

SMART STAD  
I den framtida ideala smarta staden är byggnaderna uppkopplade.  

Den smarta staden byggs kort sagt av sensorer som samlar in data som i sin tur används för 

att hantera och utnyttja tillgångar och resurser effektivt. 

Under Telias stora IoT-symposium handlade mycket om de smarta städerna som växer fram 
– och bland rådde olika åsikter om vilken stad som når dit först. 

6,5 miljarder människor väntas leva i städer år 2050, det motsvarar 70 procent av världens 
befolkning. Det kommer att bli en tävling om vilken stad som blir smart först. CTO Stephen 
Brown tror att Stockholm blir första stad att kunna titulera sig smart. Det beror på att 
människorna i Stockholm är väldigt uppkopplade och engagerade i det här. Själva 
befolkningen är nyckeln i den smarta staden. Det behövs en kritisk massa som är engagerad, 
säg 50 000 personer eller fem procent av befolkningen. Men Stockholm och Sverige överlag 
har kommit långt i arbetet mot smarta städer. Källa: Internet 

HOTEN 
Klart är dock att utvecklingen går mot en mer avancerad form av AI, och nätverk, vilket kan 
bli ett bekymmer. Allt fler anser att en tillräckligt avancerad AI kan hota vår framtida 
existens. Bland annat var fysikern Stephen Hawking ute och varnade för ett sådant scenario. 
Han ansåg att de förhållandevis mycket primitiva former av AI vi redan har är mycket 
användbara och funktionella, men att utvecklingen i förlängningen blir farlig. När människan 
lyckats framställa avancerad artificiell intelligens kommer denna att fortsätta utveckla sig 
själv på egen hand och hitta nya former i en ständig eskalerande hastighet Människan kan bli 
överflödig och konkurreras utav sin egen skapelse. *3 

                                                                                                                      Mer: *8 NÄTVERK 

                        
    SMARTA GRÄNSÖVERSKRIDANDEN                 COVID 19                                              KATASTROFALA  ÖVERSVÄMNINGAR 
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STADEN UNDER MARKEN 

Innehåll 

Matjord, lera, sand, grus, morän, berg, mineraler, rötter, svampmycel, slemsvampar, avfall, 

ytvatten, grundvatten, ledningar, rör, kulvertar, tunnlar, brunnar, vulkaner, gaser, sprickor, 

rustbäddar, pålar, kemikalier, gödningsämne, gruvor, slukhål, husgrunder, källare, 

fornminnen, djur, odlingar, trafik, bostäder, kontor m m. 

Rörelser 

Kontraktion, expansion, strömmar, seismisk aktivitet, plattektonik 

Konsekvenser för stadsbebyggelse. 

Sättningar, ras, giftiga gaser som radon, förruttnelse, insektsangrepp 

Åtgärder 

Lokalisera orsaker. Analysera konsekvenser. Finna åtgärdsmetoder. 

Världens stora städer växer under mark Källa: Infrastruktur Nyheter.se 

En hel stad under jorden. ... I den australienska staden Coober Pedy i södra delen av landet 

tar innevånarna sin tillflykt till underjorden. I den karga stenöknen har de byggt en stad 

under marken, både för att gräva efter opaler och för att komma undan de stora 

temperaturväxlingarna. 

Urbaniseringen i världen går i en rasande takt. Idag bor hälften av jordens invånare i städer. 
Men redan om 15 år så beräknas siffran stiga till 80 procent.  

Trycket på mark i framförallt centrala storstadslägen kommer snabbt att öka vilket för med 
sig skenande markpriser. Samtidigt finns starka krafter för att reservera mark för attraktiva 
öppna platser och parker.  Till detta kommer en stark opinion som vill minska innerstädernas 
biltrafik och avgaser.  Den här utvecklingstrenden har bara startat i världens mega- och 
storstäder menar Antonia Cornaro på Itacus. En radikal lösning är att flytta ner fler 
byggnader under jord, där sedan tidigare tunnelbana och järnvägs-, väg- och kabeltunnlar är 
belägna. Utvecklingen har redan börjat. Datahallar, shoppingcentrum, arkiv, bibliotek, 
simhallar, idrottshallar, grönsaksodlingar och lagerlokaler finns redan i många storstäder.  

Projektidé ”Framtida föreställningar om marken under staden” 
Den rumsliga utvecklingen av stadsmiljöer har mestadels setts som en horisontell utveckling 
där man har koncentrerat sig på ytan. I projektet “Framtida föreställningar om marken under 
staden" så vill vi vända på perspektivet och fokusera på hur framtidens städer kan te sig 
genom en vertikal utveckling, där tyngdpunkten ligger på att utveckla rummet under stadens 
yta. Källa: Magdalena Kuchler 
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                   SPINDEL                    KRONA                    LEVA                               EURO                  BITCOIN 

EKONOMI 
Fyra system: planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi och kretsloppsekonomi. Nuvarande 
trend: Marknaden alstrar skattemedel som kan finansiera välfärden. Valutaflödena sker från de 
enskilda hushållen till ett fåtal superföretag i slutändan. En stor del går från dem tillbaka i form av 
sponsring och donationer främst till de stora organisationerna. Genom robotisering och AI blir 
arbetstillfällena för medborgarna färre. Skatteintäkterna mindre och bidragen större. Det går inte 
ihop. Lokala valutor kan bli aktuella. Vad säger forskningen? Många forskare menar att det bästa är 
att ha två valutor samtidigt - en för lokala transaktioner och en för globala transaktioner. 
 

E-krona är sedan 2016 Sveriges centralbank Riksbankens projektnamn på en föreslagen digital 

centralbanksvaluta att ge ut som ett av staten garanterat elektroniskt komplement till kontanter, 
Beslut väntas i slutet av 2019. (Källa: Wikipedia. ) 

Cirkulär ekonomi 
En cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för 
att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som 
man tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som 
möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett 
modernt ord för kretslopp. 

Delningsekonomi 
Innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika 
möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i begreppet. 

Kryptovalutor 
Kryptovaluta är en digital valuta utan centralt reglerande instans där kryptografiska metoder används 
för att garantera transaktioner. Kryptovalutor ersätter en central reglerande instans med en 
distribuerad konsensus kring vilka transaktioner som utförts. Denna konsensus uppnås genom att 
blockkedjor genereras över ett P2P-nätverk.  
 

Socialt kapital 
Socialt kapital har flera definitioner där en huvudsaklig indelning kan göras mellan de som studerar 
tillgångar för samhällen eller grupper (makronivå) och de som studerar utfall för individer (mikronivå) 
Det är ett samhällsvetenskapligt begrepp som förekommer i olika varianter som vanligen betecknar 

de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grundas.       *4 EKONOMI  
                                                  

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finan-

siera en verksamhet, istället för att en eller några investerare bidrar med en större summa. 
Insamling sker via crowdfunding-webbplatser. Ibland är investerarna okända för företagaren  

 
HASSP-valuta 
Med hjälp av digital tvilling byggs vattentornet upp digitalt. Biskopsgården blir pilotområde.  
En lokal ”katalysvaluta” testas. De medverkande använder den för att få igång nya för samhället 
givande verksamheter som leder till skattepliktiga företag och bättre välfärd.                                                                           

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/2016
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Centralbank
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riksbanken
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Digital_valuta
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Digital_valuta
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kreditrisk
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kontanter
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/2019
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Digital
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Valuta
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Blockkedja
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/P2P-n%C3%A4tverk
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4lle_(sociologi)
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STADSSTRUKTURER                                     Kairo 22milj  stor Göteborg  0,8milj 

Av en tabell framgår att invånarantalet i Göteborg är mindre än hälften av invånarantalet i 
Stockholm, samt att invånarantalet i Malmö nästan är en tredjedel av invånarantalet i 
Stockholm. Detta stämmer överens med den s.k. ”Rank-Size regeln”.                         Mer*9 
 
DEN TÄTA STADEN Den täta staden har blivit den goda staden. SvD skriver om nackdelar med 

för mycket förtätning. På Hållbar stad (Boverket) kan läsas att en utbredd strävan finns efter att 
städerna ska växa och i sig är själva meningen. Det frågas varför är vi så angelägna om att allt ska bli 
större. Har vi blivit beroende av tillväxt?  Fyra forskare skrev i en gemensam debattartikel: ”I grund 
och botten är urbaniseringen, den ökade närheten och koncentra-tionen av människor, ekonomiskt 
driven. Den skapar innovationer, tillväxt och fler jobb.”                                                                        *9 
 

STAD-LAND Inledning: Den förändrade relationen mellan stad och land Den regionala 

utvecklingen i Sverige präglas av ökade skillnader vad gäller inkomst, utbildning, hälsa, 
arbetsmarknad och välfärdsservice och forskning visar att de regionala skillnaderna i Sverige idag 
befinner sig på samma nivå som på 1930-talet (Dessa skillnader är inte bara mellan regioner, utan 
också inom regioner.) Vidare pekar forskning på att dagens linjära resursflöden mellan stad och land 
leder till ökad miljö- och klimat-påverkan genom att jordbruksmark utarmas och naturresurser och 
ekosystem exploateras. Källa: Mistra Urban Futures                                                                              *9  

LUGN OCH PULS Källa: Grönstrategi för en tät och grön stad. Göteborg 

1.1 GRÖNSTRATEGINS SYFTE OCH MÅL Göteborg utvecklas nu från stor småstad till liten storstad. 
Befolkningen ökar och enligt Översiktsplan för Göteborg ska staden utvecklas genom att komplettera 
den redan byggda staden.  I grönstrategin finns två huvudmål uppsatta: 
Socialt mål: där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. 
Ekologiskt mål: med ett rikt växt och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara.         Mer *9 
 
Källa: www.Medborgarkraften.com Puls/Lugn behandlas t ex i boken "Bilder av framtidsstaden". 
"Puls" tillståndet kan ses som Göteborgsregionens vision för regionen, som ser en stark tillväxt som 
lösningen. "Lugn" tillståndet är att jämföra med Cittaslow rörelsens långsamma småstäder. Mer *9 

Vad är en stad och hur kan olika städers betydelse 
för tillväxt beskrivas och analyseras? 
I Sverige saknas för närvarande en definition för 
vad en stad är. Detta är ett hinder för att utföra 
analyser som bygger på att kvantifiera städers 
tillstånd och utveckling. Däremot så finns 
definitioner för tätorter, vilket använts i en 
rapport för att undersöka hur en definition för 
städer skulle kunna konstrueras. Tidigare studier 
har visat att städer har en framträdande roll i att 
skapa ekonomisk tillväxt. Rapporten diskuterar 
även hur städers betydelse för tillväxt kan 
beskrivas och analyseras. Syftet har varit att 
försöka förstå vad som kännetecknar städer av 
olika storlek, samt att beskriva om olika städer har 
olika förutsättningar för tillväxt. 

http://www.medborgarkraften.com/
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TRAFIK  
Ur Hållplats 2019 en undersökning av Västtrafik 
Hur tror du att ditt resande kommer att förändras under de kommande åren? 

Fler vill resa hållbart!  28% tänker åka mer kollektivt  27% tänker ta cykeln oftare. 
81 % av vanebilisterna tänker fortsätta köra lika mycket bil som de gör idag. Eller mer.  *7 TRAFIK 

MILJÖ Utgör ett av huvudämnena i HASSP. Miljö kan syfta på: 
Miljö (omgivning) – samlingen av alla levande och icke-levande föremål på jorden  
Miljö (social)- det sociala sammanhang i vilket en person lever 
Miljö (arkitektur)–inom arkitekturen den inre och yttre omgivning som finns hos byggen+anläggning  

MEDBORGARNA (Invånarna) 
Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rättigheter och 
skyldigheter i en stat. Den 1 juli 2001 fick Sverige en ny medborgarskapslag som tillåter dubbelt 
medborgarskap och underlättar bland annat för barn och ungdomar att bli svenska medborgare. 
HASSP;s  avsikt är att speciellt värna civilsamhället och invånarna.                                                       *14 

CIVILSAMHÄLLET  
(Källa: Tillväxtverket) Organisationer inom det civila samhället har ofta ideella syften – de vill bidra till 
samhällets utveckling, till att lösa utmaningar eller svara mot ett behov i samhället. Organisationerna 
använder sig ofta av näringsverksamhet. Det civila samhället utgör en central del av samhället, och 
ett väl fungerande civilsamhälle är viktigt för demokratin. En konsekvensutredning bör därför belysa 
förslagens påverkan på det civila samhällets aktörer, när det är relevant. 

Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland 
annat att civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer 
och verksamhetsområden, företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet 
och driva verksamheter i olika form och med olika syfte. Det innebär också att civilsamhället 
ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden i samhället 
 
Vad är civilsamhället? I ”En politik för det civila samhället” (prop. 2009:10/55) definieras det civila 
samhället som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, 
grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Man kan också tala om 
den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att 
de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. HASSP;s  avsikt är att speciellt värna 

civilsamhället och invånarna.                                                                                     *14 CIVILSAMHÄLLET 
 
CIVOS Sverige behöver ett självständigt civilsamhälle. Därför behöver vi dig. Var med och påverka i 
frågor du brinner för. Det är dags att agera. De senaste åren har larmen avlöst varandra, om 
folkrörelsernas förtynande, demokratins undanträngning, samhällskontraktets omförhandling och 
hat och misstänksamhet mot medmänniskor. Detta är en utveckling i rakt motsatt riktning många av 
oss inom det civila samhället vill se.(Källa:Civos) 
 

GÖTEBORG 400 ÅR 
Medborgarkraftens förslag:             http://arnepe.brinkster.net/gbg400ar/Forslag.htm 
 

NÄRINGSLIVET                                                                    
Näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor 
och tjänster för försäljning på en marknad. Det utgör ett av huvudämnena i HASSP! 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6_(omgivning)
https://sv.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Milj%C3%B6_(arkitektur)&action=edit&redlink=1
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/2001
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dubbelt_medborgarskap
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dubbelt_medborgarskap
http://arnepe.brinkster.net/gbg400ar/Forslag.htm
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LAGAR   
Sveriges Rikes Lag  

är en årligen privatutgiven svensk lagbok. Den innehåller ett urval av lagar och andra 
författningar i Svensk författningssamling som bedöms vara av allmänt intresse. Av tradition 
brukar den ansvarige utgivaren vara ett pensionerat justitieråd som även varit ordförande i 
Högsta domstolen. Till och med 2010 års upplaga var det Torkel Gregow som hade 
uppdraget. Från och med 2011 års upplaga är Johan Munck lagboksutgivare. Boken utges av 
informationsförlaget Norstedts Juridik, som sedan januari 2018 ägs av den dansk-svenska 
koncernen Karnov Group. I sin nuvarande form har Sveriges Rikes Lag getts ut sedan 

1861.(Källa: wikipedia) 

Charter Definition: 
Ett skriftligt beviljande av suverän eller lagstiftande makt i ett land, genom vilket ett organ som en 
stad, företag eller universitet grundas eller dess rättigheter och privilegier definieras. 
EU 
Europeiska unionen är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest 
långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån 
Europeiska gemenskaperna. 
EU Charter: EU:s-medlemsstater tillämpar EU-stadgan - men inte alltid till dess fulla potential. 
FN 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter. 
MR   
De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i 
internationella överenskommelser. Dessa rättigheter reglerar relationen mellan stats-makten och 
individen och fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot individen. De 
mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i Magna Carta från 1215. 
NR 

Naturens rättigheter. Människans förhållande till naturen. 
Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska 
systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade 
människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter nya spelregler för 
vårt handlande och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en hållbar 
framtid. Lodyn arbetar med frågan om naturens rättigheter genom utbildning, opinionsbildning och 
aktivism. Källa: Lodyn 

Lodyn: Tors moder kallas vid flera olika namn, som Lodyn och Fjörgyn. Hon har dock ett annat namn 
som är oss välbekant. Namnet är Jord. Tors mor är jorden själv.  

BR 

Barns rättigheter Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrätts-organisationer 

som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Källa: Hemsidan 

                                                                             LAGEN       PENGAR 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lagbok
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Justitier%C3%A5d
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Torkel_Gregow
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Munck
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Norstedts_Juridik
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4tten
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Internationell_r%C3%A4tt
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
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         STADEN VI VILL HA OCH NPF-NINJAS 
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  SVERIGES FÖRENINGAR OCH INTRESSEORGANISATIONER  

            INOM ÄMNET FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR  

   

   HASSP BLIR ETT STARKT STÖD FÖR VERKSAMHETERNA 
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VÄLFÄRDEN 
I Sverige är välfärd ett samlingsbegrepp för socialförsäkringssystemet och välfärdstjänsterna vård, 
skola och omsorg. Socialförsäkringar och välfärdstjänster samsas alltså under betäckningen välfärd, 
trots att det finns stora skillnader mellan dessa välfärdsarrangemang. Enligt lag ska vård, skola och 
omsorg tillhandahållas efter behov och på lika villkor för medborgarna, medan socialförsäkringar, 
som föräldrapenning o sjukersättning, prövas mot anställning.  
 

Välfärd Definition: Wikipedia  
är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, och bygger på en redogörelse för 
deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med 
välfärd oftast vara individens samlade ekonomiska resurser. Allmän välfärd innebär att alla i samhäl-
let har en grundläggande nivå av till exempel skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning. Ofta 
används ordet i en snävare betydelse, där man betonar välfärdstjänster som tillhandahålls eller 
finansieras av den offentliga sektorn för att garantera en viss nivå av välfärd och inkomstöverföringar  

En del forskare tenderar att göra en åtskillnad mellan materiell o mental välfärd. Materiell välfärd 
syftar på exempelvis ekonomiska resurser, förväntad livslängd och andra "objektiva" 
välfärdsindikatorer. Mental välfärd syftar på subjektiva välfärdsindikatorer. Exempel på subjektiva 
kan vara olika mått på välbefinnande, lycka och livstillfredsställelse.  

Regeringen Sverige ska vara ett modernt välfärdsland. Grunden för den svenska samhällsmodellen 
är en gemensamt finansierad välfärd som bidrar till jämlikhet och jämställdhet och gör det möjligt för 
alla att arbeta. Den generella välfärden är den mest omfördelande kraften Sverige har. 
Centerpartiet: Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd 
samt vara tillgänglig för alla i hela landet. Det är positivt att både företag, offentliga institutioner och 
civilsamhället är med och utvecklar välfärden. 
Socialdemokraterna  
1 investera i en bättre välfärd. Vi vill anställa fler under-och sjuksköterskor och läkare. Och fler lärare,  
2 satsa på en bra vård i hela landet, anställa 14.000 fler i vården och korta vårdköerna.  
3 införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, mer social samvaro, satsa på idrott o friluftsliv för äldre 
4 satsa på snabbare stöd till unga som mår psykiskt dåligt: screening av barn och ungas psykiska hälsa 
i skolan och en digital vårdtjänst i mobilen 5 stoppa vinstjakten i välfärden. 

Synonymer: välgång, välbefinnande, lycka, framgång; välstånd, trygghet, välmåga 
Om ordet används i ett vidare begrepp ser man att mycket hamnar utanför det som finansieras av 
den offentliga sektorn. Här kan HASSP få stor betydelse för dem som hamnar utanför skyddsnätet. 

Mat på hållbar väg: Vid jubileet 2021 ska Göteborg visas upp som ett föredöme när det gäller 
hållbar utveckling av mat samt sprida kunskap om detta arbete. Källa: Medborgarkraften 

Finansiering av välfärden 
när robotar och AI tar över otaliga arbetstillfällen som genererade skatteintäkter.  
Detta är en av huvuduppgifterna för HASSP att lösa!                         Läs visionen sid 3      

     
   

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Transferering
https://www.synonymer.se/sv-syn/välgång
https://www.synonymer.se/sv-syn/välbefinnande
https://www.synonymer.se/sv-syn/lycka
https://www.synonymer.se/sv-syn/framgång
https://www.synonymer.se/sv-syn/välstånd
https://www.synonymer.se/sv-syn/trygghet
https://www.synonymer.se/sv-syn/välmåga
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HÄLSA VÅRD OCH OMSORG  

 
HOPPET av Arne Person: Gränsöverskridaren kliver medvetet över gränsen. Gör en uppmjukningsrörelse.  

Hoppar genom helhetssymbolen cirkeln och når målet till folkets jubel och HASSP är ett faktum. 

Guiden till gym i Göteborg 
”Vi vet alla att aktivitet och träning kan ge ett friskare, längre och lyckligare liv. Gymmet har 

för många kommit att bli ett andra hem och en plats för att fylla på energidepåerna. I 

Göteborg finns ett stort antal gym, både de som hör till de större kedjorna men också 

mindre, privata aktörer. I den här guiden har vi samlat olika typer av gym,” 

Osteopati 
”Osteopati är en manuell terapi, där man på individanpassad nivå inriktar sig på att hitta och 
behandla grundorsaken till patientens besvär. Inom osteopati ser man till hela kroppen och 
alla dess faktorer som kan påverka ett hälsotillstånd. Stor vikt läggs kring sjukdomshistorik 
och undersökning för att anpassa behandlingen till just dina problem. Källa: Dalens Hälsoklinik 
 

Statens folkhälsoinstitut 

Våren 2003 fick Sverige en nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Politiken har som 
utgångspunkt elva målområden, som omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för 
folkhälsan. Med hälsans bestämningsfaktorer avses faktorer i samhällsorganisationen och 
människors livsvillkor samt levnadsvanor som bidrar till hälsa och ohälsa. Det första målområdet, 
Delaktighet och inflytande i samhället, beskrivs som ”en av de mest grundläggande förutsättningarna 
för folkhälsan och ska därför utgöra ett särskilt målområde och att särskild vikt skall läggas vid att 
stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt 
utsatta person. Källa: Frivilliga insatser och hälsa av Susanne Lundåsen 
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KULTUR 

Med hjälp av en digital tvilling till ”Den blå spindeln” kan liknande 

arrangemang åstadkommas. (Här: Virtuell utställning på Röda Sten) 

Göteborgs Stad Kultur och fritid 
Här kan alla - barn, unga, äldre och familjer - hitta vägen till fritids- och kulturaktiviteter, 

upplevelser och evenemang, samt få tillgång till service och stöd. Genom ett brett utbud och 

tillgång till konst och kulturliv formas en attraktiv stad – av och för människor från hela 

världen.  
Kulturhusen 
Samtliga kulturhus kan förses med ändamålsenliga lokalytor för att kunna fungera som 

lokala HASSP. 

Skolorna 
I utbildningen kan ingå HASSP-kurser som stimulerar till kulturella aktiviteter. 

Dessutom  
Karlastaden, Thinkpoint, Frihamnen, Heden som mötesplatser för HASSP 
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 UTANFÖRSKAP                                      

Prekariatet UR den nya farliga klassen av Guy Standing 

Det handlar om den snabbt växande skara människor som tvingas underkasta sig osäkra 
anställningsvillkor och stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten utan att hoppas på 
någon förbättring ens på lång sikt. På en osäker arbetsmarknad där flexibilitet och anpass-
ningsvilja har upphöjts till norm får prekariatets medlemmar betala ett högt pris i form av 
social marginalisering och fysisk och psykisk ohälsa. Prekariatet kan bli ett lätt byte för 
populism. Otrygga och frustrerade människor vill ibland ha snabba och enkla svar på frågor.  

De funktionshandikappade ett begrepp under omvandling? 
Vi har alla funktionsnedsättningar eller funktionshinder av ett eller annat slag – fysiska, 
mentala, psykiska t.ex. Många får lida för att just deras typ av funktionsnedsättning 
uppmärksammas och inverkar på hur de blir behandlade. Idag är det enklare att identifiera 
och kategorisera en persons funktionsnedsättning och att stämpla personen för all framtid. 
 I allt detta finns en hotande mur av diskriminering. Det är här vi finner sambandet mellan 
funktionsnedsättning och prekariatet.”Prikär” betyder ”mycket bekymmersam”. 
Prikariatets farhågor och förhoppningar skulle kunna utgöra en grogrund för en fördjupad 
politisk reflektion. Menar Standing men trygghet och solidaritet i fokus. 
 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)  
beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, 
ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är 
närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns också hög 
så kallad samsjuklighet, komorbiditet, av störningar och syndrom som till exempel bipolärt 
syndrom, ångestsyndrom och depression. Symptom på NPF: reglering av uppmärksamhet, 
impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor, inlärning och minne, att 
uttrycka sig i tal och skrift och motoriken Källa: Attention 

BRIS Källa: hemsidan 
Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering 
av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver 
ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. 
Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation.  

BRÅ Källa: Hemsidan 
Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det 
gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och 
brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet 
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Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I 
konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att 
människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. 
Funktionsrätt Sverige: ett antal funktionsrättsförbund som gått ihop för att agera med samlad kraft. 
Politisk: ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det 
genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar 
aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. 
Kompetens: är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Använder 
kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar. 
Oberoende: styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss 
trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer. 
Medborgarrätt: har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – 
flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga 
rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut. (Källa: Hemsidan) 

TRYGGHET 

Brottsförebyggande rådet 
Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det 
gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och 
brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet 
Sprider kunskap om brottslighet 
En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra brott. 
Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram 
fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. (Källa: Hemsidan) 

Polisen i Göteborg Uppdrag och mål  
Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. 
Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet 
genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet. För att tydliggöra Polismyndighetens inriktning och förflyttning har 
Strategi 2024 tagits fram. Den beskriver vision, verksamhetsidé, mål och strategiska initiativ 
inför 2024.(Källa: Hemsidan) 

Försäkringsbolagen 
Folksam, IF, Länsförsäkringar, Skandia, Trygg Hansa,  

Försäkringsbolagen fyller en viktig funktion i samhället genom att skapa ekonomisk trygghet 
och stödja ett friskt liv för deras kunder.  
Ett väl fungerande HASSP-nätverk gynnar försäkringsbolagen 

Trygghetsrådet 

TRR Trygghetsrådet är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt 

Näringsliv och PTK. Syftet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på 

grund av arbetsbrist till nytt jobb. TRRs värdegrund bygger på tillit, engagemang och resultat. 

Tillit och engagemang finns med i allt vi gör. Därför når vi goda resultat. (Källa: Hemsidan) 
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FRAMTIDEN 

Viktiga samhällsfrågor 
SOM-INSTITUTET 2017  2016       SOM-INSTITUTET 2017  2016                                
#1Invandring/integration  43         (45)                #9Bostadsfrågor                   5           (6) 
#2Sjukvård                           37         (29)                #10Demokrati/rättigheter  5           (3) 
#3Skola/utbildning             30         (34)                #11Ekonomi                          4           (6) 
#4Lag och ordning              17         (12)                #12Familjepolitik                  3          (2) 
#5Sociala frågor                  15         (12)                #13Skatter                             3           (2) 
#6Äldrefrågor                      14         (14)                #14Svensk utrikespolitik     3           (4) 
#7Miljö/energi                    10           (9)                #15Styrelseskick/politik       2           (2) 
#8Arbetsmarknad                9          (13)                                                                                    

                                                                                 *6   FRAMTIDEN       

Frågor om livskvalitet och en hållbar framtid    Källa : Naturskyddsföreningen 

Var finns framtidsjobben?  Bli inte ersatt av en robot 
Ett hem att trivas i 
Hur ska jag orka? Globala målen – ett redskap för förändring 

Kan den globala uppvärmningen stoppas? Det här behöver göras 

Kommer energin att räcka? Spännande nya tekniker 
Vad ska produkterna få innehålla? Om farliga ämnen 
Kan vi shoppa smartare? 
Prylar som påverkar mindre 
Hur ser framtidens resor ut? Pålitliga, praktiska och hållbara 
Vilka arter behövs? Vem gillar mygg? 
Vad ska vi äta i framtiden? Maten du inte visste att du saknar 
Hur ser din bubbla ut? Om filterbubblor och fake news                             

NEOM                                                                          
Källa: Internet: 
Neom är en planerad gränsöverskridande stad i Tabuk-provinsen i nordvästra Saudiarabien. 
Det är planerat att integrera smarta stadsteknologier och även fungera som turistmål. 
Webbplatsen ligger nära Röda havet och gränserna mellan Egypten, Israel och Jordanien.  
Det kommer att täcka en total yta på 26 500 km2 (10 200 kvm) och kommer att sträcka sig 

460 km längs Röda havet.                                                         *9 STADSSTRUKTURER 

                                                                                                
Återställning, omställning och avställning 

– Post Corona bör involveringen av medborgare vara bredare och djupare än 
någonsin. Nu krävs att vi engagerar fler personer och institutioner i nätverk, men 
också att vi strategiskt involverar människor med specialkunskaper för att få med 

de viktigaste krafterna på tåget.  . (Källa: Lars Jidelius )                       *6   FRAMTIDEN   
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/framtida-jobb-jobb-inom-hallbarhet
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/framtida-jobb-jobb-inom-hallbarhet
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/studentliv-och-studentbostader
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/ovning/halsa
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/hur-kan-globala-malen-forandra-varlden
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/det-har-maste-goras-att-stoppa-den-globala-uppvarmningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/det-har-maste-goras-att-stoppa-den-globala-uppvarmningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/teknikutveckling-kan-ge-oss-effektivare-och-billigare-energi
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/teknikutveckling-kan-ge-oss-effektivare-och-billigare-energi
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/det-behovs-strangare-lagar-att-stoppa-skadliga-amnen
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/ta-tillvara-pa-det-vi-har
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/framtida-transporter-hallbara-transporter
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/framtida-transporter-hallbara-transporter
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/biologisk-mangfald-lika-viktigt-som-klimatet
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/biologisk-mangfald-lika-viktigt-som-klimatet
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/recept-miljon
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/recept-miljon
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/filterbubblor-och-fake-news
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SÄNDLISTA Antje Jackelén,      Ärkebiskop,                              Svenska kyrkan 
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister             Regeringen 
Darja Isaksson,                                                                      Vinnova  
Jessika Tägström                                                                        Vinnova 
Karin Svedberg                                                              KFO 
Stefan Bengtsson  rektor vd                                                  Chalmers 
Fredrik Hörstedt     vicerektor                                              Chalmers 
Robin Teigland       professor                                                 Chalmers                                            
Minna Karstunen,  professor                                                 Chalmers 
Fredrik Nilsson,      professor                                                 Chalmers 
Anders Logg           professor                        DT Cities          Chalmers 
Ola Nylander                                                                             Chalmers 
janjor@mot.chalmers.se                                                        Chalmers 
Jonna Bornemark   professor                Centrum praktisk  kunskap  
Lars Trädgårdh        professor        Ersta Sköndal  Bräcke Högskola                              
Henrik Kant                                                                                         SBK 
Eva Tenow                                                                                           SBK 
Björn Siesjö                                                                                         SBK      
Anders Svensson                                                                                SBK 
Cornelia Lönnroth,                                          Stadsledningskontoret 
Eva Hessman                                                    Stadsledningskontoret 
Barbara Ekström                                                                 SDF Lundby 
Ylva Olsson                                                     Gothenburg Studios AB 
Peter Ljungstrand                           Interaktiv Institute Swedish ICT 
Emma Rosqvist                                                                Social Resurs 
Ingela Andersson                                                             Social Resurs                      
Peter Berggren                                                                 Social Resurs 
Anna Rosengren                                                                            Kultur 
Patrik Andersson                                                                              BRG 
Dan Melander                                                                                   BRG 
Susan Runsten                                                                                  BRG 
Christer Owe                                                             Cirkulär ekonomi 
Ylva Berglund                                                                   Stadsmuseet 
VGR                                                                                 VGR   
Göteborgsregionen                                                                      GR 
Lerum                                                                                              Lerum 
Stefan Svensson                                                       Partille 
SKL                                                                                                   SKL 
Gunilla Glasare                                                                            SKL 
Martin Öbo                                                              Fastighetskontoret  
Ann Catrine Fogelgren                                          Byggnadsnämnden 
Johan Zandin                                                          Byggnadsnämnden 
Mats Ahdrian                                                         Fastighetsnämnden 
Per Lanevik                                                                               Canblinot 
Anna Lindeborg                                                        Agenda Jämlikhet 
Adam Cwejman                                                                                   GP 
Mark Isitt                                                                                 Författare 
Sau Mai Dau                                                                                        ETC 
Civos                                                                                   Civilsamhället 
Lena Andersson                                         Älvstranden Utveckling AB 
Ann Louise Hohlfält                       Stadsdel Västra Hisingen Rickard 
Eriksson                                                          Stadsdel Västra Hisingen 
Birgitta Ling Fransson                                  Stadsdel Västra Hisingen 
Andreas Hernbo                                            Stadsdel Västra Hisingen 
Carl Blix                                                           Stadsdel Västra Hisingen 
Elinor Askmar                                                             Studiefrämjandet 
Sara Malm                                                                   Studiefrämjandet 
Inga Lisa Adler                                                                Norra  Hisingen  
Stig-Åke Johansson                                                          Funktionsrätt 
Monica Klasén McGrath                                                  Funktionsrätt 
Michael Rudvall                                                                           Grönbo 
Kåre Olsson                                                                                 Forskare 
NPF                                                                                             Attention 
BRIS                                                                                                BRIS 
Hjärnkraft                                                                                 Hjärnkraft 
BRÅ                                                               Brottsförebyggande rådet 
Polisen i Göteborg                                                             Polisen i väst 
Lyft Orten, föreningar i Biskopsgården  
Stadsdelsförvaltningarna 
Staden Vi Vill Ha  och Medborgarkraften 
Med flera! 

 

Therese Brusberg Projektchef Göteborg & Co  
Pauline Pontois pauline.pontois@goteborg.com 
STEFAN GADD                                                      PRESSCHEF 
ALEXSANDRA FLINCK, P                    ROJEKTKOORDINATOR  
ANN-CATRINE BOLDYN,                                KOORDINATOR 
ANNA MJÖRNVIK,                                       PROJEKTLEDARE  
ANNELIE KARLSSON, PROJEKTLEDARE TILLGÄN.SKÄRGÅRD   
ANNIKA LOTZMAN SANDELIND                  PROJEKTLEDARE  
BIRGITTA BERGERLIND, ENHETSCHEF   UPPLEVELSERÅDET 
CHRISTIAN WESTERBERG,                          PROCESSLEDARE   
ELVIRA SANDELL,  GRAFISK  DESIGNER/KOMMUNIKATÖR 
EMMA BACKMAN, DIGITAL KOMMUNIKATÖR    MANAGER  
INGRID DAHLÉN, SAMORDNARE UNG      REFERENSGRUPP 
JESSICAWINNBERG,                                           PRODUCENT  

Anna Liljemalm                                                                               GP    
Karin Jansson ljusdesigner på                          Landskapsgruppen  
Axel Josefson                                                        kommunstyrelsen 
Daniel Bernmar                                                    kommunstyrelsen 
Berta Hoti                                                              kommunstyrelsen 
Helene Odenjung                                                 kommunstyrelsen 
Martin Wannholt                                                 kommunstyrelsen 
Karin Pleijel                                                           kommunstyrelsen   
Hampus Magnusson                                            kommunstyrelsen 
Marina Johansson                                                kommunstyrelsen 
Grith Fjeldmose                                                    kommunstyrelsen 
Jessica Blixt                                                           kommunstyrelsen 
Jörgen Fogelklou                                                  kommunstyrelsen 
Emmyly  Bonfors                                                  kommunstyrelsen 
Jonas Attenius                                                      kommunstyrelsen 
Nina Miskovsky                                                    kommunstyrelsen 
Jenny Broman                                                       kommunstyrelsen 

Viktoria Tryggvadottir                                         kommunstyrelsen 

Elisabet Lann                                                         kommunstyrelsen 

Henrik Munck                                                        kommunstyrelsen 

Ola Serneke                                                                       Serneke AB 

Petter Ahlström                                                        CLA Sweden AB 

Mats Berg                                                                                         JSP 

Tord Hermansson                                                                           LSP 

Charlotta Gummeson                                                                    SSP 

Kerstin Hemström          Centre for Sustainable Urban Futures 

Johan Trouve                                Västsvenska Handelskammaren 

Gunilla Grahn Hinnfors               Västsvenska Handleskammaren 

Marie Zackrisson                                                   Kansli Got United  

Eva Wiberg                                                                               GU                                                           

Håkan Thörn     professor                                                              GU  

Catharina Thörn                                                          GU 

Marianne Erlandsson                                      Kretslopp och vatten 

Åsa Andersson                                                  Kretslopp och vatten   

Anna Davidsson                                               Kretslopp och vatten 

Andreas Severinsson                                      Kretslopp och vatten 

Mattias Lysell                                                   Kretslopp och vatten 

Ola Stenman                                                     Kretslopp och vatten 

Fredrik Torstensson                                        Kretslopp och vatten 

Helena Vall                                                        Kretslopp och vatten      

Alf Enqvist                                                            Göteborgenergi AB 

Anette Myrheim                                                Göteborg energi AB 

Gorki Glaser Muller                                                                 Regisör 

Christina Tharing                                                       Kulturnämnden   

Frans Lindelöw Björn Fernström                                        Skandia 

Ylva Wessén                                                                           Folksam 

Morten Thorsrud                                                                              IF 

 Hanna Axelsson                                                             Trygg Hansa 

Erika Eriksson                                                              Länsförsäkring 

Gabriella Nilsson                                                       Trygghetsrådet  

Erik Berg                                                                                  Inobi AB    

 

 

 

 

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/minna-karstunen.aspx
https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/fredrik-nilsson.aspx
mailto:monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se
http://www.mynewsdesk.com/se/trygg-hansa/contact_people/38538
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Del 2 BILAGA 1 FÖRDJUPNINGAR  
Redovisas i ny pdf-fil 
 
 
Göteborg 2020-08-08 

Arne Person 

Arne Person  
 
för Staden Vi Vill Ha, HASSP-gruppen, NPF-Ninjas och Medborgarkraften 
Telefon 070 672 05 42     e-post   arne.person1@gmail.com 
 
 

                                 
     MEDBORGARKRAFTEN                                 www.hassp.se 
      www.medborgarkraften.com 
 
 

                     
     http://npf-ninjas.se/                                                   http://studieframjandet.se 
 

 
        https://stadenvivillha.se 
 

mailto:arne.person1@gmail.com
http://www.hassp.se/
http://www.medborgarkraften.com/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnpf-ninjas.se%2F&data=02%7C01%7C%7Ca91e00248e4d42230f4708d83b02ec15%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637324231013154769&sdata=O7DzLE9ulrbeI%2F9vDcdUaQUU4G%2FM6OSvd4EBCk9G1uo%3D&reserved=0
https://stadenvivillha.se/

