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Enligt föreningens stadgar, § 8, ska FFS årsmöte genomföras enligt följande dagordning: 

1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justerare av mötets protokoll
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. Val av valberedning
11. Fastställande av årsavgift till föreningen
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Föreningen för samhällsplanering, 
Årsmöte punkt 4: Förslag till Verksamhetsberättelse 2013 

Föreningen för samhällsplanering (FFS) – en introduktion
Enligt föreningens stadgar har Föreningen för samhällsplanering (FFS) till uppgift ”att sprida kunskap 
och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av 
såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften 
PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få 
del av aktuell kunskap.”

Nedan framgår en figur över FFS organisation.

Summering av FFS verksamhet år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhetsberättelse för år 2013, det 66:e året i föreningens 
historia. Några sammanfattande punkter om verksamheten år 2013: 

• Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer, varav två dubbelnummer, med totalt 
över 225 sidors läsning. 

• Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN utkom med tio nummer
• Utgivning i maj av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska
• Fortsatt utveckling av FFS sociala medier: Fler blogginlägg och fler facebookföljare
• Fortsatt hög nivå på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-

snack, totalt 21 stycken lokala seminarier



• Under året har ett fullt ut finansierat EU projekt, Special, om energi och planering startats
• Introducerat en ny sammanhållande grafisk profil för FFS
• Aktiviteter genomförts i syfte att förbättra FFS ekonomi: 

o kampanjer kring öka antalet FFS Partner och 
o kampanj för medlemsrekrytering: FFS+1

• Organisationen av verksamheten har justerats, se figur nedan över ny organisation. De 
viktigaste justeringarna har varit att

o Inrättat ett råd med seniora personer som träffas en gång per år och kan vägleda i 
strategisk utveckling av hela FFS verksamhet

o Skapat en särskild annonssamordnare som enbart ska bedriva arbete med att uppsöka 
potentiella partners och annonsörer. På så sätt avlastats också PLAN:s redaktion detta 
arbete och kan enbart koncentrera sig på tidskriften

• I likhet med de senaste åren har det även fokuserats under året att bättre hålla samman de olika
verksamheterna. Nu märks det att det kommit ett nytt nummer av PLAN eller arrangeras en 
lokal mötesplats på föreningens sociala medier 

• Sist men inte minst så har det skett en del personförändringar i organisationen. På egen 
begäran, och efter många års arbete, har nuvarande PLAN redaktion ersatts med en ny PLAN 
redaktion. Tack Mats J Lundström, Charlotta Fredriksson och Björn Alfredsson för allt ert 
arbete, och lycka till den nya redaktionen: Björn Ekelund, Malin Marntell, Anton Sjöblom 
samt Eric Palmér. I samband med detta har en ny redaktionskommitté bildats. 

Summering av FFS ekonomi år 2013
Det ekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013 visar på ett positivt överskott på 38342 Skr. Mer 
detaljerad information framgår i det bilagda ekonomiska bokslutet, med resultaträkning och 
balansrapport.

FFS medlemmar
Medlemsantalet har sjunkit något, vilket kan bero på ökningen av medlemsavgiften i samband med 
årsmötet 2013. Under år 2013 har FFS haft 1029 medlemmar, att jämföra med år 2012 års 
medlemsantal på 1079 medlemmar. Medlemmarna fördelar sig på följande sätt: 

• Myndighet 118
• Privatperson 477
• Pensionär 104
• Studerande 174
• Förlag inrikes 79
• Förlag utrikes 36
• Utland myndighet 2
• Utland privatperson 5
• Övriga – ingen avgivt 18
• Familjemedlem 3
• Partner 13 (fördelat på 1 partner plus + 4 partner)

Trots en allt bättre och mer sammanhållen verksamhet inom FFS så visar medlemsutvecklingen att det
inte räcker med att bedriva en bra verksamhet för att locka nya medlemmar. Det krävs också mer 
utåtriktade aktiviteter för att rekrytera fler medlemmar. Under året har styrelsen därför startat en 
medlemsrekryteringskampanj under namnet ”FFS+1”. Kampanjen har gått ut på att varje medlem ska 
rekrytera en till medlem till FFS. I syfte att stimulera detta så har en tävling anordnats där ett antal fria 
medlemskapsår lottas ut bland de som bidragit till att rekrytera nya medlemmar. 

FFS styrelse
FFS styrelse har bestått av ordförande Bengt Andersson samt ledamöterna 

• Eva Hägglund

• Mia Björckebaum



• Monica de Santa Cruz

• Hans Ekström

• Dick Hedman

• Gunnar Persson

• Maia Rostvik

• Jannica Schelin

• Anna Stenlöf

• Moa Tunström

• Lars Westin

Vid det konstituerande mötet den 14/5 2013 har Eva Hägglund utsetts till vice ordförande. Styrelsen 
valde vid samma styrelsemöte att inte utse någon sekreterare utan istället låta denna roll cirkulera. 
Styrelsen, valde i likhet med styrelsen 2012, att ge mandat till FFS kansli att inneha rollen som kassör.

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten: 14/5 2013; 26/8 2013 samt 19/2 2014. På grund
av olycksfall/sjukhusbesök för ordförande ställdes ett inplanerat styrelsemöte den 22/10 2013 in med 
kort varsel. 

Närvaron från styrelseledamöternas sida har varit ojämn. För att styrelsemötena ska vara mer 
attraktiva framöver bör inriktningen i högre utsträckning vara att det genomförs på ett sådant sätt att de
ger möjlighet till såväl mer utbyte, såväl socialt som professionellt, vid sidan av de ordinarie 
styrelseförhandlingarna.

Styrelsen leder föreningens arbete men har också valt att ha ett arbetssätt utifrån tidigare års 
erfarenheter att det varit svårt att delegera och få genomfört uppgifter inom den befintliga 
organisationen, som i hög grad är upptagen med att producera PLAN, ePLAN, webb/blogg/facebook-
inlägg, samt arrangera lokala mötesplatser. Styrelsen har därför valt att ha ett arbetssätt som inneburit 
att de förslag som framkommit skulle genomföras av styrelsen självt. Styrelsen har under året arbetat 
med att 

- Genomföra flera av de initiativ som den tidigare styrelsen tagit fram i form av 
o Införa den nya framtagna grafiska profilen för FFS
o Tillsättande av ny redaktion för PLAN, och därmed också säkerställande av 

övergången från tidigare redaktion 
o Tillsätta en ny redaktion för FFS sociala medier (påbörjat, men ej helt genomfört)
o Införa den nya organisationsdelen FFS råd, se nedan
o Påbörja arbetet med EU projekt Special om energi/planering

- Rekrytera potentiella FFS partners
- Lansera en medlemsrekryteringskampanj FFS+1
- Upprätthålla upparbetade studentkontakter vid flera av de svenska högskolor och universitet 

som har planerutbildning av olika slag

Styrelsen har inte under året
- Tagit tag i arbetet med att förnya utgivandet av Pelle Holms resestipendium
- Gjort en översyn, i enlighet med årsmötets uppmaning, av föreningens tillgångar i olika 

ekonomiska fonder. Anledning är att dessa utgjort bankgaranti innan utbetalning av medel till 
EU projektet Special. 

Styrelsen ser ett antal viktiga insatser för FFS framöver, de är att: 
- Fortsätta det påbörjade förnyelsearbete av FFS verksamhet 
- Bedriva ett ännu mer aktivt arbete med att rekrytera nya FFS partners och FFS medlemmar
- Påbörja arbete med att hitta en ny kanslifunktion, då de nuvarande kansliet på egen begäran 

önskat bli ersatta



Styrelsen vill också rekommendera att
- med anledning av det inställda styrelsemötet den 22/10 se över rutiner avseende skifte från 

ordförande till vice ordförande 
- det görs en översyn av hur styrelsemötena bedrivs på bästa sätt. Ny teknik finns tillgänglig 

utöver telefonkonferenser. 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma och stora tack till alla som under 2013 med 
engagemang och intresse har verkat för föreningens bästa!

FFS Råd

FFS bildade formellt i samband med årsmötet 2013 ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna 
personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor 
betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och 
sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:

- Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år
- Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år
- Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år
- Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år
- Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)
- Bengt Andersson, FFS ordförande 2013

Rådet har genomfört ett möte och kunskapen har vidareförmedlats på olika sätt tillbaka till föreningens
verksamhet. 

FFS kansli
FFS kansli har, i likhet med flera år tidigare, utgjorts av

- Iris Claësson 
- Ann-Charlotte Wistedt

Som bägge normalt är anställda vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska Institution. 

FFS kansli har svarat för den ekonomiska bokföringen på delegation från FFS styrelse. 

FFS Annonsrekrytering
FFS har under året tillskapat en ny särskild funktion som annonssamordnare/annonsrekryterare. Syftet 
är att

- Bedriva ett mer aktivt arbete med att få in annonsörer och FFS partners, och på så sätt stärka 
FFS ekonomi

- Avlasta PLAN:s redaktion, som tidigare varit ansvariga för att också rekrytera annonsörer, så 
att de helt kan ägna sig åt det innehållsliga redaktionella arbetet

FFS Annonsrekryterare/annonssamordnare är Mats J Lundström. Genom att utse Mats, som tidigare 
varit redaktör för PLAN, så finns ett stort nätverk och en stor tidigare erfarenhet av införsäljning av 
annonser och partnerskap. 

FFS Partners har under året varit:
• Sveriges Kommuner & Landsting
• Trafikverket
• Gullers
• Tyréns
• Stockholms stad
• White



Tidskriften PLAN

Enligt målsättningen utgavs sex nummer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift 
PLAN med totalt 225 sidor. Årets teman var:

• PLAN #1 2013 – Planera för bostäder
• PLAN #2-3 2013 – En djupdykning i parkeringsfrågan
• PLAN #4 2013 – Värdeskapande i planeringen
• PLAN #5-6 2013 – Media/Makt & Barn/Unga

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i 
likhet med övriga verksamheten i FFS.

Men den största förändringen var den nya organisationen för tidskriften PLAN. Under år 2013 
avtackades Mats J Lundström som varit redaktör i tolv år. Ett stort tack till dig Mats! Även ett tack till 
Charlotta Fredriksson som varit biträdande redaktör och till Björn Adolfsson som svarat för 
tidskriftens layout under många år. En ny redaktör och biträdande redaktör utsågs, och en layoutare 
har rekryterats. Välkommen Björn Eklund, Malin Marntell, Anton Sjöblom och Eric Palmér! PLAN:s 
redaktion är:

- Björn Ekelund, redaktör

- Malin Marntell, biträdande redaktör

- Anton Sjönblom, ePLAN:s redaktör och ansvarig för Nytt&Noterat i PLAN

- Eric Palmér, AD/Layout

Till sin hjälp har redaktionen en ny redaktionskommitté. 

• Josefina Syssner, Linköpings universitet
• Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet
• Jeanette Berggren, Norabostäder
• Emelie Gullberg, Sveriges kommuner och landsting
• Örjan Wikforss, KTH/Arkitekturanalys
• Charlotta Fredriksson, WSP
• Mats J Lundström, KTH

Uppgifter för kommittén: Bedöma artiklar, Ge förslag till kommande teman, Ge förslag till författare, 
intervjupersoner, debattörer, Korta bokrecensioner, Tips och sammanfattningar till Nytt & Noterat

Elektroniskt nyhetsbrev FFS ePLAN
Anton Sjöblom har varit redaktör för FFS ePLAN. Efter uppstarten av ePLAN i slutet av 2012 har 
nyhetsbrevet under 2013, med undantag för sommarmånaderna juni och juli, månatligen utkommit 
med ett nytt nummer till alla medlemmar med registrerade e-mailadresser. Nyhetsbrevet har utformats 
i nära samarbete med PLAN-redaktionen och designen för nyhetsbrevet har varit kopplad till 
föreningens grafiska profil för att föreningens olika mediala kanaler ska vara enhetliga. 

Fokus för det mer konkreta arbetet med själva innehållet i ePLAN har varit att hitta en struktur och 
skapa en kontinuitet i utskicken. Utskicken har gjorts för att bättra på och stärka medlemsnyttan på ett 
tre-delat sätt: dels genom att sprida aktuell information om nyheter och evenemang kopplade till 
samhällsplanering, dels genom att sprida information från och om föreningen och slutligen också 
genom att publicera annonser och därigenom förbättra föreningens ekonomi.

FFS Sociala medier (webb, blogg, facebook)
Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2011 och 2012 avseende att utveckla föreningens digitala 
informationskanaler/sociala medier har varit framgångsrikt, men också nödvändigt och viktigt utifrån 



en rad olika aspekter. Först och främst en nödvändighet för att se till att de har en relevans och 
aktualitet, men även att möjliggöra en snabbare information/kommunikation till och mellan 
föreningens existerande medlemmar. De digitala informationskanalerna som är tillgängliga för alla 
spelar med stor sannolikhet också en allt viktigare roll i både rekryteringen av nya medlemmar och 
aktörer som är intresserade av att annonsera via föreningen.

Ambitionerna var att under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier.
Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå 
verksamheten kunnat bibehållas på en kontinuerligt hög nivå av:

• Bengt Andersson
• Jacob Witzell

Arbetet med rekrytering av en ny redaktion har återupptagits, och bedöms vara i slutfasen. 

Inriktningen för FFS sociala medier är densamma som de senaste åren, en tydlig sammankoppling 
mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala 
medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN 
kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Under 2013 gjordes 8100 besök på webbsidan av 5400 
unika besökare. Antalet sidvisningar var 26000 Antalet sidor per besök var 3,15. Antalet besök har 
ökat jämfört med 2012, men besökarna såg i genomsnitt något färre sidor. 
Fler blogginlägg än under år 2012 producerades 2013, 54 stycken år 2013. Föreningens blogg, 
Planeringsbloggen hade under året 13 200 sidvisningar, vilket är i paritet med 2012. En stor ökning av 
facebookföljare skedde under 2013, nu uppe i 815 följare jämfört med 531 stycken vid årsskiftet 
2012/2013. 

Under år 2013 har också layouten anpassats till FFS nya grafiska profil för webb, blogg och facebook.

På Linkedin, där föreningen har en sida men inte publicerar någon information, har antalet medlemmar
under året ökat till ca 200 stycken, vilket visar på en potential att nå ut med information om 
föreningens verksamhet.

FFS Lokalavdelningar
FFS har för närvarande fem aktiva lokalvdelningar. De är: 

• FFS Södra
• FFS Sydost
• FFS Väst
• FFS Stockholm Mälardalen
• FFS Umeå

FFS Södra
Lokalavdelningens årsmöte den 8:e februari 2013 utgjorde starten för verksamhetsåret.
Lokala styrelsen har under verksamhetsåret 2013 utgjorts av 

• ordförande Anna Hamberg, avdelningschef WSP samt ledamöterna 
• Camilla Morland. trafikplanerare Gatukontoret Malmö stad; 
• Thomas Holtenäs, Arkitekt SAR Holtenäs & Holtenäs, Helsingborg: 
• Karl Lövrie, Landskapsarkitekt LAR, SLU; 
• Lennart Serder civ ing SVR, Serder & Serder; 
• Louise Andersson, Landskapsarkitekt LAR, Länsstyrelsen; 
• Maj-Lena Linderson, Naturgeograf, Lunds universitet; 
• Martin Grander Doktorand, Malmö Högskola; 
• Tine Utzon Frank, Arkitekt; 
• Ulrika Håkansson Ström, Planarkitekt, Lomma kommun 
• Martin Ljungström, Ekolog, Sweco.



Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 6 st protokollförda möten; 25:e februari, 3:e april, 7:e 
maj, 13:e augusti, 15:e oktober samt 9:e december.

Enligt det centrala registret finns nu 136 medlemmar i FFS Södra.

Vår lokalavdelning i Södra Sverige annonserar medlemsaktiviteter på hemsidans kalendarium 
(www.planering.org), medlemmarna uppmanas att bevaka kalendariet på föreningens hemsida. 
Inbjudningar utsändes även till samtliga medlemmar via e-mail.

Styrelsen har under året utgått från önskemål om aktiviteter som framfördes vid årsmötet 8 februari 
2013, nämligen:

• Studera Lunds stad och konsekvenserna av de stora utbyggnader som planeras i nordöstra 
Lund

• Infrastrukturfrågor Skåne.
• Regionförstoring och kommunsammanläggning.
• Tema om cykling med klimatvinkling 
• Hur arbetar man med samhällsplanering i andra länder? Finns någon gästforskare eller annan 

som kan berätta?

8 februari Mitvegsseminar Öresundmetron
I anslutning till årsmötet, som hölls i Börshusets lokaler intill Malmö station, genomfördes ett 
Mitvegsseminar om Öresundsmetron.
Lennart Serder inbjöd FFS medlemmar att delta i ”En dag om visionen Öresundsmetro”. Malmö stad 
och Köpenhamns kommun undersöker gemensamt möjligheterna för en högfrekvent metroförbindelse 
mellan Köpenhamn och Malmö, centrum till centrum. Bland de många talarna återfanns t.ex. John 
Funghi från San Fransisco Municipal Transportation Agency som talade om Bay Area och Lise Lyck, 
Copenhagen Business School, som talade om hur en snabb, högfrekvent förbindelse skulle kunna 
förstärka och förena kulturlivet i regionen.
Efter dagen höll FFS Södra sitt årsmöte. Ett 15-tal av föreningens medlemmar deltog vid mötet.

15 maj Spårvagn eller buss?
Den 15 maj inbjöds FFS medlemmar till föredrag med efterföljande paneldiskussion och fika. Lennart 
Serder och Martin Ljungström planerade arrangemanget. Temat för dagen var ”Spårvagn eller buss?”. 
Avsikten med seminariet var att lyfta fram de positiva aspekterna med de båda kollektivtrafikslagen 
och att få en diskussion om när och var det ena eller det andra passar bäst. Kvällen inleddes med att 
Susanne Duval, projektkoordinator på SPIS (Spårvagnar i Skåne) berättade om den pågående 
satsningen i Lund, Helsingborg och Malmö och de fördelar man ser med spårvägslösningar. Därefter 
presenterade Sven-Allan Bjerkemo, trafikkonsult, ett brett spektra av busslösningar från olika delar av 
Europa och de fördelar man kan se med dem. Därefter skulle Christian Rydén, trafikplanerare i Lund, 
sammanfatta vilka avvägningar man gjort i just Lund. Han blev tvungen att hoppa av p.g.a. sjukdom. I 
hans ställe ryckte Marcus Horning, projektledare på SPIS, förtjänstfullt in och berättade om projektets 
fortskridande. Det var ca 25-30 personer närvarande och diskussionen var rättfram och givande, alla 
närvarande var eniga om att det viktiga är att stärka kollektivtrafiken. 

19 juni Avslutning på Alnarp
Karl Lövrie inbjöd till en traditionsenlig avslutning på Alnarp. Trots ett hejdundrande åskväder var vi 
ett 15-tal personer som samlades för att lyssna till en mycket intressant presentation av 
forskningsprojektet FUSE, som Anders Larsson höll. Den planerade rundturen blev förkortad på grund
av vädret, men vi förde intressanta diskussioner vid efterföljande fikastund innan vi önskade varandra 
glad sommar.

25 november Brunnshög nästa
I november hälsade Karl Lövrie och Louise Andersson FFS medlemmar välkomna till en kväll i 
stadsplaneringens tecken. Eva Dalman, projektledare på Lunds kommun, berättade om Brunnshög, 
bakomliggande idéer kring t.ex. miljöarbete, klimatanpassning, täthet, trafik och etapptänkande. I 

http://www.planering.org/


samband med en fikastund öppnades upp för en informell och reflekterande diskussion. Träffen 
samlade ovanligt många studenter som bidrog med friska idéer och nya infallsvinklar. Ca 15-20 
personer var värvarande.

FFS Sydost

Lokala styrelsen har bestått av: 

• Ordförande: Susana Pesce, Växjö, tfn 0733697277, och ledamöter: 

• Eva Sundin, Växjö

• David Gillanders, Ronneby

• Eric Markus, Karlskrona

• Annette Andersson, Karlskrona

Årsmöte och mötesplats på temat "The Radicant City" den 12 mars 2013
FFS Sydost genomförde en kombinerad mötesplats och årsmöte den 12/3. På BTH Campus Gräsvik, 
Valhallavägen 1, Karlskrona. Lokal Ateljén.

Upplägg: 16.15 FFS Sydosts årsmöte + mackor, 17.00- ca 19.00 Prof. Dr. Jana Revedin and the BTH 
Urban Design Master Class

Tema: The Radicant City: Participative planning strategies for social inclusion. BTHs nyutnämnda 
konstnärliga professor i arkitektur och gestaltning Jana Revedin håller en föreläsning om The Radicant
City och Sustainable Urbanism. Jana Revedins studenter på programmet i Urban Design presenterar 
därefter sin studie om hållbar stadsutveckling i Karlskrona. Föreläsningen är på engelska. FFS Sydost 
bjuder alla föranmälda på macka och fika.

Temakväll om Cradle to Cradle Torsdag 10 oktober 2013 

Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till 
grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man 
kan använda.

Program:

• Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för 
forskning och hållbar utveckling i Ronneby).

• Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt 
cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.

• Rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.
• Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar om sitt arbete med 

utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

FFS Väst
Följande personer har ingått i styrelsen för FFS i Västra Sverige under verksamhetsåret (februari
2013-jan 2014):

- Bo Harlén, Norconsult AB (-13)
- Staffan Claesson, Fastighetskontoret Göteborgs Stad (kassör) (-08)
- Björn Fallström, ÅF Infrastruktur och samhällsbyggnad (-08)
- Malin Andersson, Trafikkontoret Göteborgs Stad (-13)
- Nikolina Verovic, GR (-13)
- Anna Stenlöf, Stenlöf Konsult AB (ordförande) (-11)
- Lisa Wistrand, White Arkitekter AB (-12)



Under verksamhetsåret har styrelsen för FFS i Västra Sverige träffats 12 gånger och ordnat sex 
arrangemang, Snick Snack, i olika former, för medlemmar och andra intresserade. Vi har under 2013 
haft ett bättre besökssnitt vid våra aktiviteter än tidigare.

Aktiviteter:
• Årsmötet hölls den 22 februari i ÅF:s lokal och samordnades med årets första Snick Snack. 

Årsmötet leddes förtjänstfullt av Anders Hansson. Vid mötet valdes 6 ledamöter och 
ordförande enligt ovan. Beslut togs också om en valberedning bestående av 3 personer, Ylva 
Löf, Cecilia Kvist och med Anders Svensson som sammankallande.

• I samband med årsmötet hölls också 2013 års första Snick Snack över ämnet ”Kollektivtrafik 
och regionutveckling – vilka dynamiska effekter kan vi vänta oss och var?”. Lars Pettersson 
forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Leif 
Blomqvist (S) ordförande i Västtrafik utgjorde eldare. Diskussionen som följde inrymde såväl 
akademiska som politiska utgångspunkter. Vi resonerade om hur tillväxt och 
tillgänglighetssatsningar hänger samman och om tillgängliga metoder att värdera 
tillväxtutveckling.

• Den 26 mars lyssnade vi på Hans Abrahamsson över ämnet ”Makt, dialog och viljan till 
politisk delaktighet”. En intressant och bra diskussion fördes om det som kan uppfattas om 
målkonflikter i utvecklingsambitionen i Göteborgsregionen.

• En solig eftermiddag den 21 maj tog vi så till sist (vi försökte i höstrusket hösten innan) 
spårvagnen utmed Angeredsbanan och fick se konst i Hammarkullestationen och nya Bad och 
Ishallen. Våra värdar var Wenche Lerme utvecklingsledare från SDF Angered och Susan 
Runsten Projektledare för EU projektet Stadsutveckling Nordost. Vi fick veta mera om EU 
projektet ”Stadsutveckling Nordost” – den största EU satsningarna för stadsutveckling hittills i
Göteborg. Diskussionen som följde rörde bl.a. hur en sådan satsning svarar mot 
utvecklingsbehov i Göteborg i allmänhet och nordöstra Göteborg i synnerhet.

• Jonny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket, utgjorde eldare över ämnet ”Landskap i 
långsiktig förändring” den 11 september. Vi diskuterade vilka krafter ligger till grund för hur 
infrastruktur och verksamhetsytor ”placeras” ut i landskapet och vilka fysiska avtryck det gör.

• Den 15 oktober lyssnade vi till Annelie Kjellberg strategisk planerare på 
Stadsbyggnadskontoret, Maria Stenström VD för P-bolaget och Svensk Handels Lisa Burden 
om ” Ny syn på parkering”. Våra eldare lyfte fram olika infallsvinklar i en parkeringsfråga i 
förändring. I diskussionen stötte och blötte vi frågor som tillgänglighet, bästa verkningsgrad 
på investeringar i parkeringsanläggningar och centrala frågor ur ett handlar-perspektiv.

• Vid årets Sista Snick snack den 26 november gav Mats Herner exploateringschef på 
Wallenstam AB sin syn på ”Varför byggs det för lite bostäder?” Mats lyfte fram aktuell och 
lokal statistik för bostadsbyggandet och resonerade kring Wallenstams utmaningar i avsikten 
att bygga fler hyreslägenheter. Diskussionen som följde rörde olika ekonomiska faktorer som 
påverkar investeringsprojekt för hyresrätter.

FFS Stockholm-Mälardalen
Lokalavdelningen Stockholm-Mälardalens verksamhet har under år 2013 haft ett bra verksamhetsår, 
även om det inte varit lika omfattande som år 2011 och 2012. Totalt har fem lokala mötesplatser 
arrangerats under året i Stockholm. Samtidigt finns en oro avseende dels medlemsrekryteringen dels 
verksamheten i Mälardalen. 

Under år 2009 tappade lokalavdelningen, som det i en ideell förening ibland kan ske, farten i sitt 
arbete. År 2010 fokuserade lokalavdelningen på att återigen få igång verksamheten. År 2011 
fokuserade lokalavdelningen på att utveckla och bredda sin verksamhet. År 2012 har präglats av 
konsolidering av verksamheten på en hög nivå särskilt avseende antalet genomförda mötesplatser. 
Inriktningen år 2013 var att fortsätta konsolidera verksamheten på en hög nivå, men det har inte riktigt
lyckats. 



Lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen hade vid årsskiftet 2013/2014 totalt 410 medlemmar, vilket 
är fler medlemmar än för fem år sedan men samtidigt något färre än vid årsskiftet 2012/2013. Vikten 
av fortsatt synliggörande av föreningen och medlemsrekrytering kvarstår därför framgent. 

Vid årsmötet den 20 februari 2012 redovisade den avgående lokala styrelse en rekommendation om 
verksamhetsmål för år 2013. Den lokala styrelse som valdes av årsmötet, har utgått ifrån 
rekommendation i sitt arbete under året och har uppfyllt några av dessa ambitioner, men lång ifrån 
alla. 

Mötesplatser 2013:
• Mötesplats 20 februari, i samband med lokalt årsmöte på Färgfabriken, tema: ”Stockholm on 

the move/Kollektivtrafikspaning”, där ca 35 personer deltog
• Mötesplats 26 april, tema: ”Planakademiseminarium” på Färgfabriken, i samarbete med 

Sveriges Arkitekter där ca 120 personer deltog.
• Mötesplats 14 maj, tema: ”Releasefest FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska", 

seminarium på KTH i samarbete med KTH Stadsbyggnadsakademin. 
• Mötesplats 11 juni, tema: "Hornsbergs strandpark”, där 7 personer deltog.
• Mötesplats 12 november, tema: "Stockholm på väg", ett seminarium i samarbete med 

Samfundet St:Erik vars årsbok i år behandlade transportinfrastruktur. Cirka 70 personer deltog

Övrig verksamhet 2013:
• Rekrytering av nya föreningsmedlemmar: Inga riktade rekryteringsinsatser har genomförts 

under året. Vid de öppna mötesplatser som genomförts har naturligtvis rekryteringen indirekt 
genomförts, men det har inte varit tillräcklig. Rekrytering behöver sättas mer i fokus i kommande 
styrelsers arbete. 

• Fortsatt strategisk samverkan med andra aktörer: Styrelsen har arbetet i enlighet med den 
inriktning som togs fram år 2011. Under år 2012 har samverkan skett med följande: Sveriges 
Arkitekter, Färgfabriken, KTH Stadsbyggnadsakademin, Samfundet St:Erik, White Arkitekter, 
Vectura

• Utveckling av lokala verksamheten i Mälardalen: Ambitioner har funnits avseende att 
arrangera mötesplatser i Mälardalen under året, men har inte orkat fullföljas av styrelsen. 

• Bibehålla aktualitet och kvalité på lokalavdelningens informationskanaler: Lokala styrelsen 
har nyttjat de ökade möjligheter för att sprida information om mötesplatser och styrelsens övriga 
arbete via föreningens webb, blogg och facebooksida. 

Styrelsens sammansättning har varit.
• Ordförande: Bengt Andersson
• Styrelseledamöter: Göran Johnson, Birgitta Nylander, Per-Olof Remmare, Sofia Wister, Carl-

Johan Engström, Emilie Gullberg, Gunilla Sandin, Conny Olander

Styrelsen för lokalavdelningen har under år 2013 genomfört två stycken styrelsemöten (27/3, 13/6) 
och ett styrelsemöte under 2014 (6/2) samt ordnat med årsmötet 20/2 2013. 

FFS Projekt

Utgivning under år 2013 av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Den 
senaste utgåvan av FFS på samma tema från 2001 var slutsåld sedan länge, och en uppföljare var 
efterlängtad. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 på KTH i Stockholm. 

Redaktion för den nya boken bestod av: 

• Mats J Lundström, projektledare/redaktör



• Charlotta Fredriksson, redaktör

• Jacob Witzell, redaktionssekreterare

Redaktionsrådet:

• Carl-Johan Engström

• Eva Hägglund 

• Göran Cars

Arbetet med antologin drog igång på allvar under 2012. Boken ger en översikt över aktuella tendenser 
och projekt inom svensk samhällsplanering med inriktning på hållbar stadsutveckling. Texterna har 
skrivits av praktiker och forskare med god inblick i dagens samhällsplanering. Ett trettiotal författare 
har tillsammans bidragit till att den 324 sidor långa boken kunnat tas fram. 

Boken redovisar hur vi i Sverige arbetar med hållbar stadsutveckling på statlig, regional och lokal nivå
(samt internationell spridning), såväl historisk utveckling som aktuell praktik. Boken är uppdelad i två 
huvuddelar. Den ena del fokuserar i 17 längre texter på hur det svenska planeringssystemet och 
hållbarhetsarbetet fungerar och är organiserat, medan den andra delen innehåller kondenserande 
beskrivningar av 15 aktuella svenska projekt med olika hållbarhetsfokus. 

Mats Johan Lundström och Charlotta Fredriksson har varit projektledare och redaktörer; Jacob Witzell
har varit redaktionssekreterare för boken. Carl-Johan Engström, Eva Hägglund och Göran Cars har 
utgjort redaktionsråd. En professionell språkkonsult har säkerställt en hög nivå på det engelska 
språket.

Boken trycktes (1742 examplar) i maj 2013 och lanserades vid ett bokseminarium och release-fest i 
Stockholm samma månad. Arbete med försäljning och marknadsföring pågår och kommer att pågå 
under flera år framöver. Boken marknadsförs med annonser i tidskriften PLAN, nyhetsbrevet ePLAN 
samt på www.planering.org. Den finns att köpa från FFS, och går även att köpa på webboklådor. Ett 
stort antal företag och organisationer (statliga myndigheter, högskolor, kommuner) har köpt in ett 
flertal böcker som används vid internationella kontakter. Boken används även vid 
universitetsutbildningar.  Sammantaget har idag ca 1000 exemplar sålts. 

Projektets främsta syfte är att kommunicera svensk kunskap och erfarenheter av planerings- och 
projektspecifika hållbarhetsmål (ekonomiskt, socialt, miljömässigt) till en internationell publik. Den 
engelskspråkiga boken är tänkt att fungera som en bas för kommunikation och kunskapsutbyte om 
hållbar stadsutveckling, planeringsprocesser, systemlösningar och miljöteknik med internationella 
parter. 

Boken har redan spridits utanför landets gränser då den använts som gåvor vid internationella 
studiebesök och svenska besök utomlands, bland annat inom EU-projekt med fokus på hållbar energi 
och samhällsplanering. Den har även använts vid svensk universitetsutbildning (svenska och 
internationella studenter) och dessutom spridits till ett stort antal personer verksamma inom svensk 
offentlig och privat sektor. I dagsläget har ungefär 1000 exemplar spridits inom och utanför Sveriges 
gränser. Genom spridning av dessa goda svenska exempel finns en god möjlighet att indirekt påverka 
stadsbyggnad och samhällsplanering utanför Sverige i en mer hållbar riktning.

Boken slutrapporteratdes till Boverket i december 2013. 

Slutligen tack till Delegationen för hållbara städer/Boverket för visst ekonomiskt stöd för att kunna 
genomföra detta projekt.

EU projekt Special



FFS är svensk partner i EU-projektet SPECIAL (Special Planning and Energy for Communities In All 
Landscapes). Syftet att öka samhällsplanerares kunskap och kompetens inom hållbar fysisk 
samhällsplanering med energi- och klimatfokus.SPECIAL är samarbetsprojekt mellan 
planeringsorganisationer i åtta EU-länder (SE, UK, IE, HU, IT, EL, DE, AT). Projektet startades våren
2013 och pågår till och med våren 2016. 

SPECIAL fokuserar på att minska klyftan mellan energiplanering och rumslig/fysisk planering på 
lokal och regional nivå. Ett grundläggande mål är att snabba på utvecklingen och frambringa goda 
exempel på integrerade rumsliga planeringsstrategier för klimatsmarta städer och regioner.

FFS projektorganisation

FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande 
konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. 

FFS projektteam består av 

• Mats Johan Lundström är (projektledare)

• Ulf Ranhagen

• Carl-Johan Engström 

Tillsammans har de lång erfarenhet av liknande utbildnings- och processtödsprojekt, framförallt 
Uthållig kommun Fysisk planering och Den Goda Staden. FFS medverkan stöds genom medel från 
EU-programmet Intelligent Energy Europe och Energimyndigheten.

Spridningsorganisationer

För att nå många planerare och kommuner i respektive land kommer vi att samarbeta med så kallade 
spridningsorganisationer (multiplier organisations) som arbetar med fysisk planering och som har stor 
kontaktyta mot landets planerare. De svenska spridningsorganisationerna vi har kontaktat och ämnar 
samarbeta med är Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). Därtill fungerar 
KTH Samhällsplanering och miljö samt FFS som spridningsorganisationer. Projektet finansierar 
medverkan från spridningsorganisation vid ett av projektets internationella workshops.

Innehåll

Projektet genomförs genom fem så kallade arbetspaket (work package, WP). WP1, 5 och 6 handlar om
projektledning, kommunikation och resultatspridning under ledning av TCPA. WP2-4 innehåller 
projektets själva kunskapsutvecklingsarbete.

WP2 handlar om gemensam kompetensutveckling och inkluderar 3 x 4 dagars gemensam utbildning 
(föreläsningar, studiebesök, projektarbete etc) under det första halvåret där projektets 
partnerorganisationer (FFS i Sverige) lär av och med varandra. Två av dessa träffar ägde rum under 
våren i England och Sverige; den tredje och sista träffen hölls i Berlin i början av september. Därefter 
fem utbytes- och coaching workshops och studiebesök en gång i halvåret i samband med 
projektkonsortiets möten, en utvecklingsprocess av lärande av varandra (kunskapsutbyte, peer support,
coaching). WP kommer också resultera i en s k kompetensutvecklingsguide inklusive goda exempel, 
med europeiska planeringsorganisationer och planerare som målgrupp.

Erfarenheterna från WP2 tas sedan med i WP3 som handlar om Kunskaps- och kompetensuppbyggnad
hos spridningsorganisationer och pågår september 2013 – december 2015. Med utgångspunkt i 
lärdomar från WP2 ska partners i respektive land (FFS i Sverige) tillsammans med 
spridningsorganisationerna (TMR, GR, Lst VG län, KTH, FFS) utveckla och testa kompetens- och 
utbildningsprogram inom hållbar energi och fysisk planering, med målgruppen kommunala planerare 
(och liknande yrkesgrupper) i fokus. Ett särskilt kompetens- och utbildningsprogram tas fram för 
respektive spridningsorganisation, skräddarsytt för deras behov och förhållanden. Genom peer-to-
peer-reviews i WP 2 får man in internationell input även i detta arbetspaket.

De skräddarsydda kompetens- och utbildningsprogrammen som tas fram tillsammans med respektive 
spridningsorganisation i WP3 ska i WP4 testas på lokal nivå av kommunala planerare (och 



närliggande professioner) inom respektive spridningsorganisations målgrupp. Arbetspaketet kan 
exempelvis innehålla föreläsningar, studiebesök, online-lärande, workshops och masterclasses. 
Kompetens- och utbildningsprogrammens innehåll och metodik kommer att utvärderas, revideras och 
utvecklas utifrån synpunkter från medverkande kommunala planerare samt peer-to-peer reviews från 
internationella partners. WP4 startar i januari 2014 och pågår till januari 2016.



2014-03-19

Föreningen för samhällsplanering, 
Årsmöte punkt 7-10 Val av ny organisation

7. Ordförande att välja på ett år; 2014 förslag 
• Bengt Andersson omval 

8. Val av övriga styrelseledamöter
Ledamöter valda vid årsmötet 2013 på två år; 2013-2014: 

• Gunnar Persson 
• Lars Westin 
• Jannica Schelin 
• Moa Tunström 

Valberedningens förslag till ledamöter att välja för 2014-2015: 
• Anna Stenlöf omval 
• Hans Ekström omval 
• Maia Rostvik omval 
• Eva Wikström nyval 
• Kerstin Larsson nyval 
• Olof Karlsson nyval 
• Martin Storm nyval 

Ledamöter som avgår i och med 2014 års årsmöte: 
• Dick Hedman 
• Eva Hägglund 
• Mia Björckebaum 
• Monica de Santa Cruz 

9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Revisorer, ordinarie att välja på ett år; 2014: 

• Torbjörn Backvall omval 
• Carl-Johan Engström nyval 

Revisorssuppleant att välja på ett år; 2014: 
• Hans Linderstad nyval 

Revisorer vars mandat går ut i och med 2013: 
• Hans Linderstad, ordinarie 
• Henrik Nolmark, suppleant 

10. Val av valberedning
• Bo Aronson (sammankallande)
• Karolina Isaksson
• Eva Hägglund



2014-03-19

Föreningen för samhällsplanering, 
Årsmöte punkt Y

Årsmöte punkt 11  Fastställande av årsavgift till föreningen
Medlemsavgiften/Prenumerationsavgift för 2014 föreslås vara: 

• Enskild medlem 395 kr,
• Familjemedlem 250 kr
• Studerande: 125 kr, 
• Pensionär: 295 kr, 
• Prenumeration myndighet/företag: 1200 kr.

FFS Partner 10000 kr eller 20000 kr, se mer info på FFS webb www.planering.org/partner

http://www.planering.org/partner
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