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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

SAMMANFATTNING 
Grundpelarna i HASSP-konceptet är att ge medborgarna inflytande i samhälls-
planeringen, använda digitala visualiserinsghjälpmedel för detta, vara öppen 
för nya typer av associationer som katalysatorer och digitala plattformar. 
Inkludera och förstärka t. ex. befintliga Science Parks och övriga som är öppna 
för HASSP:s holistiska värderingar. Redovisningen nedan är ett förslag som 
kan ligga till grund för pågående prototyp Göteborg som kan testas och bli 
grunden till en pilot som kan skalas upp. 
För att få ett bra utställningsmaterial, sett utifrån ett medborgarperspektiv 
till ”Prototyp Göteborg - staden som utställning” är det viktigt för föreningen 
Staden vi vill ha, att få in synpunkter och idéer som underlättar den pågående 
processen och påvisar betydelsen av att få med även medborgarna som  
delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi måste även vara vidsynta och testa om 
HASSP-idén överensstämmer med medborgarnas önskar.   

Det behövs fler aktörer och mer innovation i samhällsutvecklingen om vi ska 
lyckas skapa en hållbar stad. Innovationslabbarna är utmärkta tillfällen att träf-
fas och diskutera. För - Demokrati och medborgarservice Göteborg- är dröm-
scenariot att ha medborgarlabb i varje bostadsområde. HASSP förordar det.  

En intressant forskningsuppgift är att se om man med hjälp av digitala tvillingar 
dels kan få fram ett stort antal intressanta scenarier och ur dem få fram nya 
framgångsrika lösningar. Dessutom nya associationsformer som får ungdomen i 
arbete. Dagens polariserade samhälle med stort utanförskap kan bli ett 
inkluderande livsstilssamhälle där olikheterna stimulerar och stöder varandra.  

Göteborgs Innovationsplattform för hållbar utveckling har i årets slutrapport 

Go:innovation fas 3 skrivit om Social Science Park. Där nämns att det finns 
begynnande strukturer som kan vidareutvecklas. Inom dem har redan byggts 
upp grundläggande samverkanskapital t. ex. i form av kunskap om och tillit till 
varandra, men även gemensamma målbilder och kunskap om vad som är möj-
ligt att göra tillsammans. Tanken om en Social Science Park kan i skenet av sam-
lad utveckling i Göteborg, och pågående samarbetsinitiativ, vara mogen idag.  
 

 Sänd synpunkter och idéer till  Styrelsen Staden Vi Vill Ha       
stadenvivillha@gmail.com                          Göteborg 2022 08 18                  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/goteborgs-stads-innovationsarbete/aktuelltarkiv/aktuelltsida/f386967b-812f-4435-a9b1-afff2ea96b52
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/goteborgs-stads-innovationsarbete/aktuelltarkiv/aktuelltsida/f386967b-812f-4435-a9b1-afff2ea96b52
mailto:stadenvivillha@gmail.com
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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

NÄR?    

SVAR:     

 

ETT PROGRAM TAS FRAM FÖR INNEHÅLL OCH LÄGE FÖR EN  

     HASSP-PILOT SAMT EN INTERIMSSTYRELSE FÖR HASSP 
 

         Prototyp Göteborg är en inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till  

         en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum. Utställningen riktar blicken mot  

            lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att  

       accelerera hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från  

    Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret.  

            Förslagsvis knyts utöver huvudområdet hela staden till  

   utställningen genom program och temadagar i andra stadsdelar. 

        PROTOTYP     TESTER    PILOT 

MEDBORGARFÖRSLAG till program och interimsstyrelse:  

Sänd synpunkter och förslag på ledamöter till: 

Styrelsen för Staden Vi Vill Ha      stadenvivillha@gmail.com 

                                           FÖRSLAG!     

                    UNDER HÖSTEN 2022 OCH VÅREN 2023  

                                               FRÅN  

                    FRIHAMNSDAGARNA 25 - 27 AUGUSTI  

                                                OCH  

     PROTOTYP GÖTEBORG – STADEN SOM UTSTÄLLNNING  

                                 FRAM TILL OCH MED 

                        GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM  
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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

VAR? 

SVAR:                 

                     STADEN VI VILL HA FÖRESLÅR             

        FÖLJANDE ENHETER ATT INGÅ I PILOTEN! 

MEDBORGARFÖRSLAG till HUBB, NOD och TV-skärm   

Sänd synpunkter och förslag på lägen till: 

Styrelsen för Staden Vi Vill Ha      stadenvivillha@gmail.com 

CENTRAL HUBB:   

 FÖRSLAG:            

LINDHOLMEN/KARLASTADEN + FRIHAMNEN 

 ALTERNATIV:  

 1. LINDHOLMEN/KARLASTADEN+FRIHAMNEN+ MASTHUGGSKAJEN  

 2. HEDEN +TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN                                                        
 

NOD:            

FÖRSLAG:        

 PLANOMRÅDE REDEGATAN INOM ÄLVSBORG 

ALTERNATIV:  

   1. HEDEN + TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

   2. MASTHUGGSKAJEN 

   3. SKANSTORGET 

TV-SKÄRM I KONSTVERK:       

 FÖRSLAG:                                                    

OLSKROKSGAVELN  
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MOTIV FÖR CENTRAL HUBB! 
LINDHOLMEN/KARLASTADEN + FRIHAMNEN 
 
Inom Lindholmen finns redan Lindholmen Science Park, Johanneberg Science 
Park, Visual Arena, Domen Lindholmen, Gothenburg Film Studios m.fl samt 
Karlastaden, som kan innehålla de sociala och kulturella delarna och därmed bli 
ett mycket värdigt landmärke för inte bara Göteborg. Frihamnen med 
Frihamnsdagarna kan uppväxlas till att bli en flytande rörlig anläggning med 
expeditioner till stadsdelarna och ingå i den centrala HUBBEN. 

 

 
ALTERNATIV 
1. LINDHOLMEN/KARLASTADEN + FRIHAMNEN + MASTHUGGSKAJEN 

 

 

Masthuggskajen kan ingå i  
en central HUBB omfattande 
Lindholmen och Frihamnen.  
För att få liv i Älven och få 
medborgarna inkluderade kan 
flytande ”expeditioner” brukas.  

Här planeras för mötesplatser,  
som ska passa för de flesta. Olika 
verksamhetstyper ska lockar fram 
ett myllrande gatuliv. Stadsdelen 
har redan idag ett stort kultur-
utbud och kan utvecklas till ett 
mycket attraktivt kulturcentrum.  
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ALTERNATIV 

  2. HEDEN +TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN                                                       
Heden +Trädgårdsföreningen ligger centralt mellan Centrum, Evenemangs-
stråket och Avenyn. En försänkt anläggning som medger förstärkning av de 
nuvarande utnyttjandena skulle kunna resultera i ett nytt centrum i söder där 
såväl Götaplatsen som GU vid Näckrosdammen och Korsvägen inkluderas.   

 
LÄNKAR:  
TILL UTREDNINGEN SOM UTFÖRDES FÖR HEDEN! 

       Heden Länkar!   PLATTFORMAR                                 

 
 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

Anläggningen försänks med 
skyfallsbassäng tillika grund-
vattenregulator för grunder 
inom Stenstaden plus service  
och bilparkering inunder. 
Dagens öppna ytor består för 
nyttjade av diverse event och 
idrotter. 

   

http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden12index.htm
http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden08plattformar.htm
mailto:stadenvivillha@gmail.com
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NOD:            
         FÖRSLAG:  PLANOMRÅDE REDEGATAN INOM ÄLVSBORG, 
                                som plats för en pilot HASSP-nod 

              

                     PROGRAMSAMRÅD HAR HÅLLITS ÅR 2021 

               DETALJPLANERING KOMMER ATT SKE ETAPPVIS. 

Planområdet är beläget centralt i stadsdelen Älvsborg och innehåller bland 
annat många centrumfunktioner som skolor, vårdcentral, idrottsanläggning och 
restauranger. Det lämpar sig utmärkt för att även innehålla en HASSP-nod nära 
Söderleden och i centrum för stadsdelen Älvsborg.   

Länk:  Program för Redegatan                        

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Program%20-%20Redegatan-Program%20-%20inf%C3%B6r%20godk%C3%A4nnande-Program%20Redegatan/$File/01Program%20Redegatan.pdf?
mailto:stadenvivillha@gmail.com
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TV-SKÄRM OCH QR-KOD I KONSTVERK      

         FÖRSLAG                                           OLSKROKSGAVELN 

        

Belyst gavel med TV-skärm och QR-koder som underlättar att sprida 
information. En liten takscen för bland annat robotuppträdande 
Målningen ersätter den tidigare som innehöll ett par bildlådor vars 
budskap spreds via medborgare i samverkan.   

                                                 
MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

HUR? 
SVAR:   

 

EN INTERIMSSTYRELSE VÄLJS under 2023 FÖR EN PILOT  
Förslagsvis bestående av representanter från de befintliga Science Park 

kompletterade med representanter för civilsamhället, enskilda medborgare, 

kultursektorn samt övriga som bör ingå för att uppnå holism.  Detta skulle 

kunna äg rum i samband med Prototyp Göteborg under 400-årsjubileet 2023.  

BYGGA UPP GENOM KOMPLETTERING AV DET BEFINTLIGA 

Nuvarande Helix-modeller t. ex. uppfyller inte att omfatta allt det som krävs för 

att erhålla holistiska effekter . 

 

FÖRDJUPADE UTBILDNINGAR INOM SAMHÄLLSPLANERING 

  
 

HASSP som satsar stort på de sociala frågorna avser att få även den enskilde 

medborgaren och speciellt de unga delaktiga, vilket innebär en stor satsning på 

fördjupad utbildning inom samhällsplanering.  
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LOKALER FÖR DIGITALA VERKTYG FÖR PILOTEN: 

VISUAL ARENA OCH UNIVERSEUMS VISUALISERINGSDOM 

Användningen av digitala kommunikationsmetoder och kommunikations-

medier ökar både inom kommuner och privat sektor med det uttalade syftet 

att öka förståelse för hur framtiden kan komma att se ut. Mer interaktiva 

digitala metoder där virtual reality, agumented reality och mixed reality              

förespråkas som överlägsna metoder för kunskapsförmedling utan distorsion. 

Digitala 3D-modeller kan förmedla komplexa samband på enkla och överskåd-

liga sätt som ökar förståelsen och kunskapsutbytet i planeringsprocesser. 

Möjligheten för fler aktörer att kunna kommunicera visuellt med digitala 

metoder ses som ett steg närmare mot ett kommunikativt planeringsideal där 

kunskapsutbytet kan ske på mer jämlika villkor. 

 

SCENARIER 

Digital twins och Big Data används som verktyg för konsekvensanalyser 
för respektive scenario som väljs ut bland levererade förslag.  

Det kan bli aktuellt att studera andra lägen för piloterna. 

 

STUPRÖRSMODELLEN KOMPLETTERAS  
MED EN TVÄRVETENSKAPLIG PLATTFORMSMODELL SOM SKAPAR STARKA 

SPETSAR OCH MÖJLIGHETER  

 
 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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SÅ HÄR KAN DET GENOMFÖRAS                                                                                                                                                  
Det som vi argumenterar för är en underifrån kommande gemensam 
planeringsmodell.  
Med kunskap om ovan redovisade organisationers innovativa idéer anser vi ha 
funnit en modell som vi önskar testa i en fallstudie i första hand inom 
Lindholmen-Frihamnen med en stadsdelsnod inom planområde Älvsborg.  
 

Med John Holmbergs Expeditioner med reella farkoster i oseglade vatten från 
den flytande plattformen i Frihamnen blir älven utnyttjad igen och idéen kan 
locka medborgarna till deltagande. 
 
Om donutmodellens ovan redovisade zon görs elastisk möjliggörs en mångfald 
där utanförskapet är inkluderat på ett humant sätt. Figuren nedan visar i bild 1 
ett förslag enligt rutnätsprincipen och i bild 2 en jämförelse där ”flugor” 
representerar invånarna i en rigid respektive elastisk zon. Idag saknar vi 
kunskap om hur dessa nya MODELLER ska verka men med de redovisade 
initiativen plus verktyget HASSP får vi kunskapen.  
 
En kooperativ lösning

 

 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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FRAKTALER OCH DIGITALA VERKTYG SOM HJÄLP FÖR ATT 

STRUKTURERA OCH BEHANDLA STORA DATAMÄNGDER FÖR 

ATT FÅ ETT BLOMSTRANDE MÅNGFALDIGT SAMHÄLLE.  

 
 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

 

     FRÅN BLAD TILL STAM OCH ROT 

 

 
BILD FRÅN PROCESSKONSTVERK NR6 1996  

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

VAD? 

 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

SVAR: SAMMANFATTNING 

DELTAGANDE DEMOKRATI: Alla ska ha möjlighet att delta. 

 

HANDLINGAR: för val av en interimsstyrelse för HASSP tas 

fram för att kunna väljas under 400-årslubileumet 2023. 

Interimsstyrelsen beslutar i sin tur med hjälp av förslag 

enligt nedan, om vad som ska tas fram gällande HASSP:s 

utveckling vad gäller värdegrund hållbarhet och resiliens. 

FÖRSLAG till:  

Värdegrund baserad på demokrati. 

Byggnader för bland annat obeyarum, undervisning, tester, 

laboratorier och inkubatorer samt mötesplatser av olika 

slag.  

Ekonomier som uppfyller värdegrunden.  

VERKTYG OCH REDSKAP gamla som nya, som gagnar 

HASSP:s syften att bland annat ligga i spets och arbeta agilt.  

Aktuella utmaningar inom samhällsplaneringen beaktas. 

STRATEGIER som gagnar syftena. 

 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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FÖRSLAG 

 

 

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

VÄRDEGRUND 
Förslag till Värdegrund för HASSP 
Värdegrunden bygger på demokratins värdegrund, som kommer till uttryck i 
våra lagar och vilar också på FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 
och Europakonventionen. 
 
Människan har många olika behov och rättigheter. Det kräver helhetssyn. För 
att svara mot helheten samarbetar och samverkar HASSP i och utanför staden.  
Med visioner, kreativitet och nyfikenhet möter HASSP morgondagens utma-
ningar och strävar efter att överträffa förväntningar och se ett steg längre. 
Med envishet och nyfikenhet ska vidsynta pionjärprojekt skapas. Initiativen ska 
skapa nytta för hela samhället. HASSP bjuder in aktörer från alla intressenter 
och skapar tillsammans lösningar på samhällsutmaningar. 
Synergier skapas genom mötesplatser, projekt och samarbeten. Plattformar 
och processer skapas för möten och samverkan mellan samtliga intressenter 
för att stärka engagemanget och deltagandet i de demokratiska processerna 
för att utveckla inte bara Göteborg., 
 
HASSP arbetar utifrån övertygelsen om alla människors lika värde och  
rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller 
socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk 
hemvist och strävar efter att belysa de mänskliga rättigheterna, att nå 
jämställdhet och att ifrågasätta begränsande och uteslutande normer.  
Deltagarna ska ha stora möjlighet att vara aktiva och forma verksamheternas 
innehåll. HASSP ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på ungas och 
seniorers eget aktiva engagemang och ansvarstagande.  Alla människor har 
inneboende förmågor, intressen och nyfikenhet och ska uppmuntras att tro på 
sig själva och att möta människor där de befinner sig samt främja delaktighet 
på olika nivåer. HASSP tror på att aktivt deltagande och möjligheten att vara 
med i ett socialt sammanhang är hälsofrämjande och på spontana möten där 
man har glädje av varandras sällskap och kan utbyta erfarenheter och kunskap. 
 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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BYGGNADER 
För att fungera fullt ut krävs att ett nätverk av HUBBAR och NODER utvecklas 
där man i samverkan kan tillse att t. ex. viktiga projekt når sina mål.   

HUBBAR OCH NODER  

Nätverkets uppbyggnad                                    

 

IDROTTS- OCH INTERAKTIVA TESTHALLAR SAMT PARKER 
Det är viktigt att byggnaderna får erforderliga komplement.  
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OMKRETSEN, CENTRALBYGGNADEN OCH OBEYARUMMET 

   
 

                                  VISION: GLOBALT-NÄTVERK  

                                            MED ”EXPEDITIONER”                                     

                                        

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
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Mötesplatser 
Förutom Hubbar och Noder inom HASSP-nätverk förutsätts att såväl skolor, 
företag och studieförbund upplåter lokaler för undervisning och studiecirklar 
som gagnar HASSP. Kulturhus, kyrkor och stadsparker skulle kunna utnyttjas.  

HEDEN SOM CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS OCH SCIENCE PARK FÖR REGIONEN 
föreslogs år 2012 i förslag till Göteborg 400-årsjubileum. Tiden för en sådan kan 
vara mogen nu enligt Göteborgs innovationsplattforms slutrapport år 2022. 

                                  BILDER, BESKRIVNINGAR o LÄNKAR.  

 

       Tidigare studerade mötesplatser för HASSP. Aktuella? 

                              

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

Klicka eller scanna            Heden Länkar!                              

mailto:stadenvivillha@gmail.com
http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden12index.htm
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EKONOMI 

Donutekonomi  
SJU PRINCIPER FÖR EN FRAMTIDA EKONOMI                                                                                                                                   
1. Förändra målet 2. Se det större perspektivet 3. Släpp fram den mänskliga 
naturen 4. Få koll på systemen 5. Planera för fördelning 6. Planera för återväxt 
7. Var agnostisk i tillväxtfrågan. 

Med deras hjälp kan vi skapa ett nytt ekonomiskt tänkande, som inte är fast 
utan är i ständig förändring. Donutmodellen av Kate Raworth, med sina sociala 
och planetära gränsvärden är ett enkelt sätt att visualisera de dubbla förutsätt-
ningarna - sociala och ekologiska - som ligger till grund för vårt välbefinnande. 

Det sociala fundamentet anger modellens inre gräns, det som ingen bör vara 
utan. Det ekologiska taket anger modellens yttre gräns, bortom vilken vi sätter 
stor press på jordens livgivande system. Mellan dessa gränser ligger den 
ekologiska trygga och socialt rättvisa zon där hela mänskligheten kan leva väl. 
 

 

  
 

        KLICKA HÄR! 

LEVA-ekonomi                                                                            

Konstmyntfot med valutan LEVA och Levaföretag. 

Idén lancerad i processkonstverk PKnr1. 

Med hjälp av digitala tvillingar kan konsekvenserna av en 

dylik valuta analyseras och utvecklas för att kunna skapa 

trygghet lokalt speciellt i de utsatta stadsdelarna där nu 

stor arbetslöshet råder. 

http://arnepe.brinkster.net/pdf/PKnr1.pdf
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VERKTYG OCH REDSKAP 
HASSP avses vara agilt det vill säga lättrörligt och med förmågan att såväl 
skapa, testa som att bruka nya verktyg och redskap för att alltid ligga i spets. 
Medborgarlabb och inkubatorer ingår. 

Digitala verktyg för visuell kommunikation som AI och Digital Twins samt Visual 
Arena och den nya Visualiseringsdomen på Universeum kommer att vara till 
stor nytta under uppbyggnaden och verksamheten inom HASSP-nätverk.  

                              
                           VISUALISERINGSDOMEN UNDER UPPFÖRANDE                 

För att Göteborg ska kunna utvecklas till en världsledande stad för hållbar 
utveckling krävs kunskap om de verktyg som står till förfogande.  

Utvecklingen går mot ett allt större medborgardeltagande och därmed ställs 
krav på tillgänglighet och förståelse av de hjälpmedel som står till förfogande 
för olika kategorier av medborgare som härkomst, ålder, handikapp, livsstil osv.  

Genom att visualisera dem och låta medborgarna pröva på ökar intresset för 
samhällets utveckling. Det blir betydelsefullt och viktigt att själv bli delaktig. 

Några exempel på verktyg och redskap i samhällsplaneringen för stärkande av 
den sociala kraften: Medborgaranda, valutasystem, livsstilar, politiska styr-
medel, trafikstrategier, hälsa, sport, SPA, handikappredskap, livsåskådningar, 
materialsorter, transportmedel, säkerhetsverktyg, ljussättning, redskap för 
hållbar mobilitet, människan, redskap för äldre , redskap för barn och ungdom, 
hjärnan, minnet metod för kraftbalans, levador, interaktiv dialogplanering, 
processkonst, fraktaler, visualisering, spel, virtuella framtidsmodeller, 
upplevelsen av en plats, hobby m. m. 

Områdets vetenskapliga verktyg hämtas från både tekniska, 
naturvetenskapliga, humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner. 
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STRATEGIER 

HASSP som en hasp                                            

MEDBORGARFÖRSLAG: Sänd synpunkter och idéer till  

Styrelsen Staden Vi Vill Ha    stadenvivillha@gmail.com 

HASSP ska fungera, som ett verktyg för alla parter för att finna det mest 
gynnsamma agerandet för att uppnå målen. Detta innebär ett agilt agerande. 

Fokus på social hållbarhet mer än det tekniska i GIS och CAD exempelvis. 
Det är viktigt att få med de sociala frågorna, så som barns perspektiv, 
seniorpower och social hållbarhet i stort. 

Fokus på de så kallade ”mellanrummen” mellan ”stuprören” för att finna 
konfluencer det vill säga gemensamma synsätt som leder till samverkan. 
Det kan vara nödvändigt att överlåta tvärvetenskapligt arbete till specialister då 
de som utför det operativa ofta inte har den kompetensen. 

Använda plattformar där det är gynnsamt. Samverka genom att tillvarata 
varandras kompetenser. Länk till PLATTFORMAR  från utredningen om Heden! 

Dubbelutnyttjandet av lokaler. 
Exempel skolor, kontor, kulturhus, matställen och kyrkor. 

Forskning om exkludering i det sena arbetslivet  
I ett samhälle där befolkningen blir allt äldre behöver människors möjligheter till 
ett förlängt arbetsliv förbättras.  

Kommunicera olika perspektiv, bl.a. med hjälp av visualiseringsverktyg. 
En växande del av kommunikationen sker i form av visualiseringar av data. 

Helhetssyn 
För att kunna utföra valideringar kan krävas konsekvensanalyser. För detta  krävs 
helhetssyn från helhet till detaljer.”stuprörs-modellen omöjliggör detta. 

Stad-landsbygd 
Bättre möjligheter att arbeta från sin bostad innebär att många söker sig till 
landsbygden. Ett uppsving för landsbygden kräver nytänkande.  

 

mailto:stadenvivillha@gmail.com
http://arnepe.brinkster.net/forumamne/forumheden08plattformar.htm
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          S   T   A   D   E   N        V   I        V   I   L   L        H   A 

VILKA? 

SVAR:   

ORGANISATIONER 
Alla som kan påverka den samhällsutveckling som HASSP står för. 
För detta är det önskvärt att de värnar hållbarhet och resiliens. Det vill säga att 
de har förmågan att hantera och överleva utmaningar och motgångar. 
Resilienta organisationer är bra på att hitta lösningar på alla typer av problem 
och möjligheter som uppstår, vilket gör att de presterar bättre och lever längre.  

ÄMNEN 
I första hand alla ämnen som behandlas under Frihamnsdagarna samt de som 
idag saknas för att uppnå de mål som krävs för resiliens och hållbar utveckling 
samt de som våra Science Park verkar efter dvs. triple helix-modellen saknar: 
civilsamhället, kulturen, hushållen, den enskilda individen och de sociala 
frågornas betydelse för utvecklingen av välfärden. 

FOLKGRUPPER 
Ett helt nytt skikt har vuxit fram under 2000-talet, prekariatet. I princip lika med 
utanförskapet, I Sverige omfattar det kanske 1 till 1,5 miljoner i arbetsför ålder.  
De unga. Speciellt de boende i de utsatta bostadsområdena. 
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Alla!  

Speciellt fokus 

bör läggas på 

att inkludera 

”utanförskapet” 

mailto:stadenvivillha@gmail.com

