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Årsberättelse 2012 
 

Årsmötet 2012 

Föreningens årsmöte 14 februari 2012 utgjorde startpunkten för verksamhetsåret. Vid 

årsmötet diskuterades verksamhetens inriktning och styrelsen fick värdefulla tips, idéer och 

önskemål från medlemmarna som åtminstone delvis kunnat förverkligas under året 2012. 

 

Efter det formella årsmötet, introducerade Anders Nyquist (planeringschef, Lomma kommun) 

diskussionsämnet ”Det kommunala planmonopolet – hot eller möjlighet för god planering”. 

Sedan hölls utmärkta, intressanta och roande föredrag av Christer Ljungberg, trafikplanerare 

VD för Trivector och Göran Berggren, Strategisk planeringschef för Staffanstorps kommun, 

den förstnämnda med fokus på det kommunala planmonopolets brister när det gäller regionala 

frågor som exempelvis trafik, infrastruktur och kommunikationer, den sistnämnda med fokus 

på planmonopolets fördelar när det gäller samhällsutveckling enligt lokalt förankrade visioner 

och idéer. Anförandena utgjorde inledningen till en livlig diskussion om det samhälls-

planeringssystem vi har. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 utgjorts av ordförande Martin Ljungström, ekolog, 

Sweco samt ledamöterna Lennart Serder, civ. ing SVR, Serder & Serder; Anna Hamberg, 

landskapsarkitekt, WSP; Karin Gullberg, översiktsplanearkitekt, Vellinge kommun (t o m 

2012-06-30); Ulrika Håkansson Ström, samhällsplanerare, Lomma (fr o m 2012-07-01); 

Carolina Lundberg, landskapsarkitekt, Lunds kommun; Camilla Dahlström-Morland, 

trafikplanerare, Malmö stad; Maj-Lena Linderson, naturgeograf, Lunds Universitet; Jimmie 

Simonsen, fysisk planerare, Lunds kommun; Tine Utzon-Frank, arkitekt, Region Skåne; Karl 

Lövrie, landskapsarkitekt, vicedekan, grundutbildningen SLU Alnarp;  Martin Grander, 

statsvetare, Malmö Högskola; Louise Andersson, landskapsarkitekt, Länsstyrelsen. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört fyra protokollförda styrelsemöten; 6 mars, 22 

maj, 4 september och 13 november 2012.  

 

Därutöver har några ur styrelsen hörsammat moderföreningens önskemål om underlag till svar 

på Boverkets remiss Vision Sverige 2025. Ett särskilt möte hölls med anledning av detta 16 

oktober. Mötet resulterade i synpunkter som skickades med e-post till moderföreningens 

ordförande Carl-Johan Engström 2012-10-18. 

 

Styrelsen har fortlöpande arbetat på att få en bättre bild av medlemssituationen och att 

komplettera e-postadressregistret. Enligt lokalavdelningens register finns nu 158 medlemmar i 

FFS Södra vilket är en nettoökning med ca 12 medlemmar sedan föregående år. 

Lokalavdelningens register stäms av en gång per år mot moderföreningens register (senast 
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2012-08-17) och uppdateras efterhand med uppgifter om nya medlemmar som skickas ut av 

kansliet. 

 

Vidare har styrelsen arbetat med att utnyttja de möjligheter som föreningens centrala hemsida 

erbjuder. Medlemsaktiviteter har fortlöpande varit utannonserade på hemsidans kalendarium 

(www.planering.org). Hemsidan sköts för närvarande föredömligt aktivt av moderföreningen 

varför lokalavdelningen i Södra Sverige också mer aktivt utnyttjar denna möjlighet att 

informera om aktiviteter. Medlemmarna uppmanas att bevaka kalendariet på föreningens 

hemsida. 

 

Styrelsen har konstaterat att det bland medlemmarna finns en efterfrågan på dialog och 

reflekterande samtal i frågor som planerarskrået brottas med i vardagen, och att det är detta 

som lokalavdelningen ska sträva efter att erbjuda. Under 2012 har styrelsen arrangerat 

evenemang och aktiviteter bland annat baserat på önskad inriktning från medlems-

diskussionen vid årsmötet. 

Medlemsaktiviteter 

Under verksamhetsåret har fem medlemsaktiviteter genomförts: 

 

Den 10 maj inbjöds medlemmarna till Lunds universitet och ett studiebesök på 

mastersutbildningen i tillämpad klimatstrategi. Först presenterades utbildningen av 

universitetslektor och tillika styrelsemedlem i FFS lokalavdelning, Maj Lena Linderson. 

Därefter presenterades studentprojektarbetet ”Helsingborgs Klimatarbete i den fysiska 

planeringen – med fokus på förtätning, transporter och klimatanpassning”. Sedan redovisades 

examensarbetet ”Klimatanpassning- rättsliga ramar, aktörer och gränsdragning i 

ansvarsfrågor”. Efter föredragningarna följde diskussion i vilken närvarande medlemmar 

deltog med intresse och engagemang. Evenemanget riktade sig såväl till andra 

universitetsinstitutioner som till FFS Södra. Av cirka 50-talet deltagare var ca 18 FFS 

medlemmar. 

Den 20 april inbjöds medlemmarna, tack vare styrelseledamoten Lennart Serder, till 

slutkonferens i den Skånska höghastighetsutredningen. Konferensen omfattade utöver 

presentation av skånska höghastighetsutredningen även föredrag om trafikverkets 

kapacitetsutredning, näringslivets syn på höghastighetsförbindelser, the Scandinavian 8 

million city, Kopplingen mellan höghastighetståg och flyg samt om Höghastighetståg i 

Sverige och i världen. Konferensen avslutades med en paneldebatt under deltagande av 

ledande politiker från Malmö, Lund och Helsingborg samt Region Skåne med komikern 

Johan Wester som roande moderator. Konferensen lockade en handfull av föreningens 

medlemmar. 

 

Den 11 juni var det dags för ett vid det här laget traditionsenligt studiebesök på Alnarp och, i 

samband med det, säsongsavslutning framför slottet i den försommarskrudade Alnarpsparken.  

Studiebesöket avsåg denna gång Programmet för odlad mångfald (POM) som presenterades 

av forskningsledare Eva Jansson. Därefter blev det en guidad tur i POMs provodlingar. 

Föreningen tackar styrelseledamoten Karl Lövrie som ordnat inbjudan till Alnarp. Cirka 13 

föreningsmedlemmar deltog inklusive några familjemedlemmar. I efterhand konstaterades att 

den traditionsenliga sommaravslutningen på Alnarp är mycket uppskattad av dem som 

kommer men att den lockar relativt få. En tänkbar orsak är att evenemanget sammanfaller 

med skolavslutningstider som är bråda dagar för många. Man kan fortsättningsvis pröva att 

lägga motsvarande evenemang någon eller några veckor tidigare. 

http://www.planering.org/
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Den 26 september ordnade föreningen med hjälp av styrelseledamoten Tine Utzon-Franck en 

aktivitet på temat regional planering. Aktiviteten ägde rum i Region Skånes lokaler i Malmö. 

Programmet omfattade föredrag av Therese Andersson, Strategier för regional planering i 

Skåne: Den Flerkärniga Miljonstaden Skåne, Lennart Serder, om Den Skånska Höghastighets-

utredningen samt moderföreningens ordförande Carl-Johan Engström om Regional planering 

var står vi? – Ett forskningsperspektiv. 

Särskilt glädjande var att moderföreningens styrelse förlagt ett av sina styrelsemöten till 

Malmö i anslutning till aktiviteten och på så sätt fick lokalavdelningen möjlighet att träffa 

moderföreningens styrelse. Mindre glädjande var att ingen av de inbjudna danska kollegorna i 

FAB (Foreningen af Byplanlæggere) tog sig över sundet för att delta varför det planerade 

danska perspektivet uteblev. Därvid kvarstår frågorna om och i så fall hur föreningen ska ha 

någon form av utbyte över Öresund. 

Särskilt tack till styrelseledamoten Lennart Serder som bidrog till planeringen av aktiviteten 

och därtill med kort varsel fick rycka in som ersättare för ett uteblivet danskt föredrag, samt 

till styrelseledamoten Louise Andersson som utformade inbjudan. 

Den 18 januari fick medlemmarna delta i Malmö Högskolas seminarium om social 

sammanhållning. Malmö högskolas Stadsplanerarprogram bjöd in till presentationer av 

studentutvärderingar av verksamheter i Seved och Sofielund i Malmö. Studenterna hade under 

perioden november-januari som projektarbeten utvärderat fem olika verksamheter som syftar 

till integration och social sammanhållning. Flera av dessa verksamheter har anknytning till 

Malmö stads satsning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö i området Seved/Sofie-

lund. Studenternas utvärderingar syftade dels till att utvärdera hur verksamheterna bidrar till 

social integration och systemintegration, dels till att undersöka huruvida verksamheterna kan 

betraktas som innovationer. Studenterna genomförde väl förberedda presentationer av sina 

resultat och slutsatser. Efteråt gavs möjlighet till gruppvis diskussion med de fem 

projektarbetsgrupperna.  

Seminariet lockade ca 10-talet medlemmar. 

 

______________________ _________________________ 
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