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FFS lokalavdelning Stockholm – Mälardalen  
 

FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för samhällsplanerare. 
Inom lokalföreningen vill vi stimulera till idé- och 
erfarenhetsutbyten, sprida kunskap och väcka debatt. 
Välkommen till våra mötesplatser! 

  

 

 

ÅRSMÖTE 2017 
med mötesplats och samtal  
 
Måndag den 30 januari kl. 17.30 – 19.30  
Plats: WSP, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen 

 

Program 
17.30 Mingel med mat. Ta med dina idéer inför nästa år. 
18.00 Årsmöte - året som gått och FFS jubileumsår 2017 
18.30 -19.30  Industrimiljöer och utträngningseffekter – hur hanteras stadens urbana kitt och vad blir 
konsekvenserna?  Erfarenheter från Värmdö kommun.  
 
Medverkande:  
Mari Ferring, bebyggelseantikvarie, WSP 
Moa Öhman, utvecklingsstrateg, Värmdö kommun 

 

Dagordning årsmöte: 
  

Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens 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. Val av ordförande  

6. Val av övriga styrelseledamöter  

7. Val av valberedning  
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Verksamhetsberättelse 2016  

Medlemmar 

Vid utgången av 2016 hade lokalföreningen ca 470 medlemmar enligt uppgifter från kansliet.  

(2015 hade vi 385 medlemmar och 2014 ca 450 medlemmar.) 

Styrelsen  

Följande personer har medverkat i styrelsens arbete under året 

 

Katarina Fehler, Uppsala kommun (ordförande)  

Staffan Forsell, PS Forsell AB/Länsstyrelsen  

Charlotta Eriksson, Ramböll  

Conny Olander, Svenskt Tillväxtstrategi/Tillväxtverket  

Per-Olof Remmare, Tillväxtverket/Länsstyrelsen  

Kathrin Nordlöf, Tyréns/Sundbybergs stad 

Stina Bäckström, Kollektivtrafikförvaltningen Uppsala län/Stockholms stad 

Michaela Wollter, Huddinge kommun 

Jonas Levin, Studentrepresentant/ Upplands Bro kommun 

 

 

Styrelsens utgångspunkter och arbetssätt 

Syftet med FFS verksamhet är:  

 Sprida kunskap och väcka debatt om samhällplaneringens mål och medel. 

 Verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. 
 
För att nå dessa syften ska föreningen: 

 Utge tidskriften PLAN. 

 Tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell 
kunskap.  

 

Styrelsens arbetar helt ideell. Vi har under året tillämpat några tumregler för vårt arbete med att 
ordna mötesplatser för medlemmarna:  

 

Alla behöver inte vara med jämt: Engagemanget hos olika personer i styrelsen kan variera över 
året. Det som beslutas av styrelsen genomförs av styrelsen. 

 

Vi bildar team med avgränsade uppdrag: För varje mötesplats bildar vi en arbetsgrupp, som 
ansvarar för planering, infosspridning, arrangemang och dokumentation. 

 

Vi bidrar till den röda tråden inom FFS: Vi omvärlds-spanar, delar med oss och bidrar till FFS 

nationellt och till PLAN. 

  

Vi skapar möten med utrymme för samtal: Varje mötesplats bidrar till att medlemmarna kan 
utbyta idéer och erfarenheter 

 

Vi samarbetar med andra: Vi ordnar mötesplatser tillsammans med andra organisationer, 

akademin, studenter, offentliga organ, företag och FFS-partner. 
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Verksamhet  

Möteplatser  
Styrelsen har bjudit in till sex möteplatser under 2016:  
 

 Film i samhällsplaneringen - ett effektfullt verktyg? I samarbete med ArkDes (jan 2016) 
Plats: ArkDes på Skeppsholmen.  
 

Inslagen av film i samhällsplanering och -byggande har ökat. Kommuner och infrastruktur-aktörer 
lägger ut informationsfilmer på sina webbsidor. Konsulter och fastighetsutvecklare presenterar nya 
utvecklingsprojekt i filmformat. I dokumentärer kan vi lära av samhällsplanering i andra delar av 
världen. Film används som verktyg för att driva opinion och påverka samhällsutvecklingen. Och med 
dagens mobila medier har filmen större möjligheter än någonsin att nå ut brett och i realtid.  
 
Under mötesplatsen diskuterades hur samhällsplaneringen påverkas av den ökande förekomsten av 
film. Var går gränsen mellan information och opinionsbildning och vilka krav ställer det på oss som 
samhällsplanerare? Vi tittade vi på korta filminslag som exempel och som inspel till diskussionen om 
filmens roll i samhällsplanering.  
 
Medverkande: Jonas Mosskin filmpsykolog, Marianne Dunér Kommunikationschef på Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana på landstinget i Stockholms län och Jonas Olsson Sakkunnig på ARKDES, 
Moderator var Anna Lundgren, KTH.  
 
En kort sammanfattande film om mötesplatsen finns på lokalföreningens hemsida. 
 
 

 I gränslandet mellan konst och samhällsplanering, i samarbete med Uppsala kommun och 
Sveriges Akitekter, med årsmöte (februari 2016). 
Plats: Uppsala kommun 
 

För att kunna vara nyskapande behöver vi utmana våra sätt att tänka och göra. Kreativitet och 
innovationer har stor betydelse för utvecklingen av vårt samhälle. Nacka kommun arbetar aktivt och 
medvetet med konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft i 
stadsutvecklingen. Nacka har arbetat med "Konsten att skapa stad” sen 2013 och har sen starten 
erhållit medfinansiering av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Uppsala kommun vill ge 
konsten och kulturen en roll i stadsutvecklingen och arbetar med konst i flera aktuella 
stadsbyggnadsprojekt. 
 
Medverkande: Katarina Fredrika, förnyelsestrateg och ansvarig för Konsten att skapa stad, Nacka 
kommun, Sofia Wiberg, Urbana och regionala studier på KTH, Tuva-Li Peter, intendent för offentlig 
konst i Uppsala kommun och Mats Norrbom stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun.  
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 Vårmingel med tema integration, i samarbete med Tyréns och Gullers (maj 2016). 
Plats: Tyréns i Stockholm 

Det här var den första av årets två mötesplatser på temat integration och inkludering. Som 
planerare ser vi utmaningar bland annat i form av skriande bostadsbehov och växande 
klyftor mellan stads- eller kommundelar och mellan individer. Under den här mötesplatsen 
var inriktningen att skapa en ökad förståelse för de utmaningar vi står inför i vår roll som 
samhällsplanerare. 
 
Medlemmar i panelen: Ylva Preutz Papantoni Tyréns, Carl Wangel Gullers grupp, Evert 
Kroes Stockholms läns landsting.  Samtalsledare var Katarina Fehler.   

 

 AW med FFS (augusti 2016) 
Plats: Nytorget i Stockholm 

Styrelsen bjöd in till after work en sensommarkväll - en uppstart efter sommaren för att sparka 
igång höstens mötesplatser. Det blev en kväll med intressanta samtal mellan nya, äldre och 

blivande medlemmar.  

 

 Studiebesök i Citybanan, i samarbete med Trafikverket (september 2016). 

Trafikverket tog emot oss med en föreläsning där hela projektet Citybanan gicks igenom. 

Därefter fick vi en rundtur ner till nya pendeltågsstationen med annat bland rulltrappor, konst, 

ljudisolering och perronger. 
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 Planera och integrera, i samarbete med Ramböll (september 2016). 

Plats: Ramböll i Stockholm 

Under den andra mötesplatsen på temat integration/inkludering konkretiserade vi ännet. 
”Varför måste vi göra något” och ”Vad måste vi göra”. Fyra talare med nära anknytning till 
stadsutvecklingssektorn gav publiken tankeväckande och inspirerande bilder utifrån sina 
olika perspektiv. 

Frank Strand från konsultbolaget Sharing Capabilities berättade om sitt arbete med 
Länsstyrelsen sedan hösten 2015. Kommunerna har sedan en lagändring i mars krav på sig 
att erbjuda bostäder åt ett anvisat antal nyanlända, men på flera håll kommer man att 
misslyckas. Vad innebär det på kort och lång sikt att vi låter mäniskor som fått 
uppehållstillstånd bo kvar på asylboenden, i idrottshallar och andra provisoriska lösningar? 

Marcel Moritz, Huddinge kommun, presenterade Södertörnskommunernas arbete med att 
beskriva och jämföra olika områden med hjälp av statistik. Det visar på svårigheten för 
särskilt utsatta bostadsområden att ta sig ur homogenitet, låga snittinkomster och sociala 
svårigheter. Han beskrev också lyckoparadoxen, att områden inte kan erbjuda sina invånare 
det de söker när de klättrat inkomstmässigt och t.ex. vill ha en större eller modernare 
bostad, varpå de flyttar därifrån.  

Moa Lindunger är social hållbarhetsstrateg hos White arkitekter. Hon visade exempel på 
hur en kommun kan jobba med barn och unga i ett socialt utsatt område, och engagera 
såväl barnen som föräldrarna att vara delaktiga i områdesutvecklingen. 

Moa Tunström, forskare på Nordregio, benade ut begrepp utifrån ett akademiskt 
perspektiv. Hon belyste frågan om hur planerarnas roll tangerar de sociala 
hållbarhetsmålen, och hur de i själva verket har gjort det under mycket lång tid, men att 
det blivit något av ett trendbegrepp under de senaste åren, på gott och ont. 

Läs inledningsanförandet av Stina Bäckström, FFS lokala styrelse, i PLAN nr 5/6 2016. 

 

Kommunikation och medlemmar 
Information om mötesplatser finns på FFS hemsida www.planering.org/stockholm-mlardalen/  
och har även spridits via e-post, PLAN, ePLAN, facebook och i styrelsens nätverk.  

 

Samverkan med andra  
Mötesplatser under 2016 har arrangerats i samverkan med ArkDes, Uppsala kommun, Sveriges 
Arkitekter, Tyréns, Gullers Trafikverket och Ramböll. 

http://www.planering.org/stockholm-mlardalen/

