Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en ideell förening för intresserade av planeringssektorn. FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick ny lagstiftning för
planering och bostadspolitik. Vi vill verka genom att främja idéutbyte om samhällsplaneringens mål, metoder och kompetenser. FFS arbetar både nationellt och regionalt genom
att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter.
Viktiga delar i vår verksamhet är tidskiften PLAN och www.planering.org.

Inbjudan till seminarium om social sammanhållning
18 januari kl 13-17

Kursen Urban Integration på Malmö högskolas stadsplanerarprogram bjuder in FFS södra
Sverige till presentationer av studentutvärderingar av verksamheter i Seved och Sofielund
i Malmö.
Studenterna i kursen Urban Integration arbetar under perioden november-januari med att
utvärdera 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/Sofielund. Studenternas utvärderingar syftar
till att undersöka huruvida verksamheterna kan betraktas som så kallade sociala innovationer. Arbetet kommer att få betydelse för vilka satsningar eller aktiviteter som ska lyftas
i EU-projektet CitiSpyce, där 10 länder runt om i Europa under 2013-2015 kommer att
arbeta tillsammans för att kartlägga sociala ojämlikheter och undersöka hur så kallade
sociala innovationer kan användas för att motverka ojämlikheterna.
Seminariet sker i Tryckeriet på Glokala folkhögskolan i Malmö (Rolfsgatan 7b, se karta).
Presentationer sker kl 13-15, därefter blir det gruppdiskussioner och avslutande mingel med förfriskningar till ca kl 17. På seminariet kommer bl a representanter från de
utvärderade verksamheterna, Malmö stad, Malmö högskola och Föreningen för Samhällsplanering att medverka.

VÄLKOMNA!
Mer info:

Kursen Urban Integration och projektet CitiSpyce - se baksidan
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö - www.malmo.se/omradesprogram

Anmälan sker via e-post till Martin Grander, martin.grander@mah.se, senast den 14 januari 2013. Ange ”Anmälan” samt för- och efternamn i ämnesraden på
e-brevet. Välkomna!
FFS Södra Sverige genom ordf. Martin Ljungström

Studenter från kursen Urban Integration
utvärderar verksamheter inom socialt hållbar stadsutveckling

Den 23 november startade kursen Urban integration för fjärde året på stadsplanerarprogrammet på Malmö högskolas institution för Urbana studier.
Urban integration är dock mer än en högskolekurs. Urban integration
är ett helhetskoncept för utbildning, forskning och innovativ samhällsutveckling. Den samhällsutveckling som Urban integration avser att
bidra till har att göra med den utveckling vi under flera decennier har
sett i Malmö och många andra större städer. Klyftorna ökar och levnadsvillkoren för många människor har försvårats, vilket har lett till att en
allt större del av befolkningen har hamnat utanför. Innovativa koncept
inom stads- och samhällsplanering behövs för att genom en utvecklad
förståelse kunna motverka skillnader i levnadsvillkor och ökade klyftor.
Urban integration har två sammankopplade betydelser. För det
första kan det ses som ett objekt. Urban integration handlar om
någonting, och detta objekt kan sammanfattas som ”hur staden hänger ihop”. För det andra är Urban integration ett subjekt.
I denna betydelse handlar det om hur man genom en kombination av forskning och utbildning kan bidra till en urban integration.
Av denna anledning är ett praktiskt moment centralt i kursen Urban integration. Studenterna i kursen kommer detta år att bli involverade i för-

beredelserna för forskningsprojektet CitiSpyce, där städer från 10 länder
runt om i Europa under 2013-2015 kommer att arbeta tillsammans för att
kartlägga sociala ojämlikheter och undersöka hur så kallade sociala innovationer kan användas för att motverka ojämlikheterna. Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och leds av Aston University i Birmingham. Medverkande länder är Storbritannien, Sverige, Nederländerna,
Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Polen samt Spanien, Grekland och Italien.
Studenterna i kursen arbetar under perioden november-januari med att
studera och utvärdera ett antal sociala innovationer i Malmö. Flera av
dessa sociala innovationer kommer att ha anknytning till Malmö stads
satsning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö i Seved/
Sofielund, som också kommer att medverka i CitiSpyce-projektet. Studenternas utvärderingar kommer att ligga till grund för vilka satsningar eller aktiviteter som sedan ska lyftas in i EU-projektet CitiSpyce.
Kursen Urban integration avslutas den 18 januari 2013 kl 13-17 med
ett seminarium där studenternas arbete presenteras och diskuteras. Till
detta seminarium kommer intressenter från bl a Malmö stad, Malmö
högskola och Föreningen för samhällsplanering att bjudas in. Förhoppningen är att presentationerna och diskussionerna leder till ett ömsesidigt lärande och en utveckling av de utvärderade satsningarna.
Mer information:
Martin Grander
Kursansvarig: martin.grander@mah.se, 0709-655 347
Mikael Stigendal
Professor i Sociologi och projektledare för CitiSpyce på Malmö högskola: mikael.stigendal@mah.se, 0708-655 384

