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Föreningen har enligt sina stadgar 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 
tidningsskriften PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att 
mötas, byta erfarenheter och få del av aktuell kunskap”.  

I denna verksamhetsberättelse redovisas föreningens aktiviteter under år 2016. 

Årsmöte 2016 hölls i juni. Inledningsvis lades tid och energi på att ordna med rollfördelning 
och styrelsemedlemmarnas uppdrag i styrelsen. Det ekonomiska läget var fortfarande 
ansträngt vilket föranledde att utgifter fick bromsas. Ett par av initiativen som startats av 
tidigare styrelse återupptogs, exempelvis kommunikationsarbete och positionering av 
föreningen samt medlemsfokus. Arbetet under verksamhetsåret har i huvudsak handlat om 
följande: 

 Få klarhet och reda ut den ekonomiska situationen. 

 Vidareutveckling av vision och kommunikation. 

 Omfattande aktiviteter och arrangemang i lokalavdelningarnas regi (25 arrangemang). 

 Lokalavdelningarnas och nationella styrelsens samarbete och roller. 

 Utveckling av hemsida, informationsspridning inklusive sociala medier. 

 Översyn av hur föreningen presenteras i PLAN, hemsida m.m. 

 Återupptagning av arbete med partners och utvidgning av partnergruppen. 

 Rekryteringsarbete kopplat till annonsförsäljning. 

 Översyn av samarbetet med Konstella där det varit personalbyten under hösten. 

 Formulering av rutiner, framtagande av funktionärslistor, kontakter m.m. 

 Uppdatering och revidering av avtal för de personer som gör insatser för föreningen. 

 Arbete inför jubileumsår; lokalavdelningar, styrelse och samarbete med andra. 

 Arbete med idé att scanna och tillgängliggöra PLANs samlade utgivning. 

 Idé om skrift/katalog med reflektion över sju decennier. 

 Kompletterat och återupptagit FFS Råd som också träffats vid ett tillfälle.  

 Projektet Specials avslutande samt bokutgivning på kinesiska. 
 

 Tidskriften PLAN har under verksamhetsåret utkommit med x nummer. 

 Nyhetsbrevet FFS ePLAN har utkommit med tio nummer. 
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Styrelsen för föreningen för samhällsplanering har under 2016 utgjorts av följande personer: 

Ann Legeby (ordförande), KTH Arkitekturskolan/Sweco Architects Göteborg 
Eva Wikström (vice ordförande), avdelningschef för Teknik och gator, Piteå kommun 
Lars Sundblad (kassör), utvecklingsstrateg, Sigtuna kommun 
Karolina Sandin (sekreterare), trafikingenjör, Trafikverket 
Kerstin Larsson, landskapsarkitekt, EnviroPlanning AB 
Anna Gemzell, samhällsplanerare, Umeå kommun 
Carl Wangel, kommunikationsrådgivare, Gullers Grupp 
Jannica Schelin, processledare och koordinator, Norrköpings kommun 
Patrik Faming, nationell samordnare, Plattform för hållbar utveckling, Boverket 
Therese Andersson, Enhetschef på enheten för samhällsplanering, Region Skåne 

I styrelsen är även följande ständigt adjungerade: ordförande för FFS lokalavdelningar samt 
redaktören för tidskriften PLAN. 

Sydöstra: Susana Pesce 
Södra: Martin Grander 
Umeå-Norrland: Hanna Sundén och Jeanette Kjellberg 
Västra: Olof Evers 
Stockholm-Mälardalen: Katarina Fehler 
Östergötland: Oscar Lindgren 
Redaktör för PLAN: Björn Ekelund  

Det ekonomiska bokslutet för föreningen visar i år positiva siffror. Dock har verksamhetsåret 
som helhet präglats av underskott och varit pressat vilket har resulterat i åtstramningar i 
samtliga led. Detta har drabbat lokalavdelningarna såväl som andra aktiviteter som fått 
skjutas på framtiden. I början på 2017 har emellertid situationen förändrats radikalt vilket i 
huvudsak hänger ihop med att utlovade medel från projektet Special inkommit men också 
tack vare insatser i arbetet med att koppla nya partners till föreningen och ny upphandling 
kopplad till tryck och distribution av PLAN.  

Överskottet uppgår enligt bokslutet till 785 091 och täcker med god marginal därmed 
underskotten som föreningen hade både 2014 och 2015 vilket är mycket glädjande. 
Styrelsen konstaterar att kassörens roll är mycket viktig för att få överblick över det löpande 
arbetet. Styrelsen har beslutat att återinföra budget för lokalavdelningarna och överväga om 
medel kan satsas på olika jubileumsinitiativ under 2017. 

Vi ser en positiv trend avseende medlemsantalet jämfört med år 2015. Under året har 
exempelvis antalet privatpersoner och studenter som gått med i föreningen ökat.  

FFS medlemmar (2015) 2016 

- Myndighet (118), 110 personer 
- Privatperson (477), 577 personer 
- Pensionär (104), 100 personer 
- Studerande (174), 256 personer 
- Förlag inrikes (79), 51 personer 
- Förlag utrikes (36), 19 personer 
- Utland myndighet (2), 1 personer 
- Utland privatperson (5), 3 personer 
- Övriga – ingen avgift (18), 24 personer 
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- Familjemedlem (3), 4 stycken 
- Partner (5), 6 stycken 

Föreningens kommunikationsarbete har utvecklats på ett positivt sätt under 2016-2017. 
Prioriteringen har bland annat handlat om att: 

 Definiera vision, budskap, mission och position 

 Utveckla och renodla befintliga och nya kanaler för föreningens utåtriktade 
kommunikation. 

 Utarbeta strategier och aktiviteter för ökad utåtriktad kommunikation och ökad 
allmän synlighet. 

 Öka insikterna kring partnerskap och medlemskap och hur föreningen bör 
kommunicera så att antalet medlemmar och partners kan öka.  

Det genomförda arbetet mestadels handlat om interna processer, men syftar till att skapa 
en trygg infrastruktur och vägledande riktning för föreningens fortsatta utåtriktade/externa 
kommunikation, så väl lokalt som nationellt. Det fortsatta arbetet 2017-2018 handlar om 
att, genom denna infrastruktur och riktning, agera mer proaktivt i kommunikationen. Bland 
annat genom samarbeten och deltagande i relevanta sammanhang (exempelvis delta i 
konferenser berätta om föreningens verksamhet i olika sammanhang) samt egna 
prioriterade aktiviteter såsom föreningens jubileum. 

Styrelsen har arbetat med olika sätt att uppmärksamma att föreningen har funnits i 70 år. 
Tillsammans med lokalavdelningarna, PLAN och rådet har diskussioner förts om teman som 
kan få vara i fokus under jubileumsåret och som kan få prägla de lokala arrangemangen. Det 
pågår också planer för en jubileumskonferens eller aktivitet tillsammans med ArkDes och 
Plattformen för Hållbara Städer. Därtill har andra initiativ diskuterats såsom digitalisering av 
tidskriften PLAN (äldre nummer) för att öka tillgängligheten samt idéer om återutgivning av 
ett urval av artiklar som kan presenteras ihop med nyskrivet material som kommenterar 
frågor som varit i fokus genom de sju decennierna. Finansiering för detta är ej klar.  

Under 2016 har kansliet nu varit i full drift efter inkörning under tidigare år. Kansliet har 
registrerat förändringar avseende medlemsinformation fortlöpande. Det har varit vissa 
problem med medlemsregistret och register för partners, löfte har givits om att detta dock 
ska fungera från och med våren 2017. 

Kansliet har också skickat fakturor till nya och befintliga medlemmar och föreningsparters 
samt skött föreningens löpande ekonomihantering med redovisning och sammanställningar 
av underlag för bokslut. De kommer också stötta oss med avtal etc.  

FFS Råd har tillsats för att ge stöd till föreningen och dess styrelse i strategiska frågor samt 
stötta i olika kontakter med mera. Rådets arbete har återupptagits under verksamhetsåret 
och delvis har nya medlemmar valts in. Rådet sammankallas av Carl-Johan Engström och i 
rådet ingår även Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö, Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad, Ulrika 
Francke VD Tyréns, Elin Olsson Miljöpartiet samt Ann Legeby ordförande FFS. 
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FFS har för närvarande sex aktiva lokalavdelningar. De är:  

 FFS Sydöst 

 FFS Södra  

 FFS Umeå - Norrland  

 FFS Väst  

 FFS Stockholm Mälardalen  

 FFS Östergötland 

Totalt har 25 lokala arrangemang genomförts under 2016 och de lokala styrelserna har 
sammanträtt vid ca 40 tillfällen. Antalet lokala arrangemang är jämförbart med tidigare år; 
26 arrangemang år 2015, 22 år 2014 samt 21 år 2013. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de arrangemang som lokalavdelningarna 
genomför är uppskattade och att lokalavdelningarna arbetar målinriktat för att skapa 
mervärde åt medlemmarna. Flera av lokalavdelningarna har också inlett samarbeten med 
andra föreningar eller företag vilket också är positivt.   

I Sydost har 3 lokala arrangemang genomförts samt mer än 8 protokollförda styrelsemöten.  

1. FFS Sydost Årsmöte i Växjö med tema CULTURAL PLANNING 

2. Information om FFS Sydost verksamhet vid BTH och visning av film 

3. Arkitekturfilmfestivalen Stadsdrömmar 2016 med tema ”Förändring & Rörelse” 

I söder har 4 lokala arrangemang ordnats och 7 protokollförda styrelsemöten. 

1. Mötesplats: Var ska vi bo? 

2. Mötesplats: Könad stad 

3. Mötesplats: Utbildningsarenan för samhällsplanerare i Sydsverige 

4. Studiebesök och mötesplats: Cykelstaden Köpenhamn 

I norra Sverige har 5 lokala arrangemang och 5 protokollförda styrelsemöten hållits. 
Programrådet har träffats vid ytterligare 5 tillfällen (Programrådets uppgift är att planera 
och ge styrelsen förslag på aktiviteter för föreningens medlemmar). 

1. Tyréns metod för visualisering av hållbart samhällsbyggande 

2. Politiken kring bildandet av större regioner med professor Anders Lidström 

3. Föreläsning om aktuella projekt av Gert Wingårdh 

4. Det kommunala bostadsföretaget Bostadens roll och strategiska utmaningar i en 

växande stad med företagets VD Jerker Eriksson 

5. Guidad rundtur i Ikanos nya shoppinggalleria Avion vid det nyöppnade Ikea. 

I västra Sverige har 5 lokala arrangemang genomförts samt 10 protokollförda styrelsemöten.  

1. Snick snack: Stadsplanens återkomst 

2. Snick snack: Västlänken 

3. Snick snack: Den temporära staden 

4. Studiebesök: Johanneberg science park 

5. Snick snack: Regionala utvecklingsplaner och strategiska strukturer 
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Sex lokala arrangemang anordnade i samverkan med ArkDes, Uppsala kommun, Sveriges 
Arkitekter, Tyréns, Gullers, Trafikverket och Ramböll. 

1. Film i samhällsplaneringen - ett effektfullt verktyg?  
2. I gränslandet mellan konst och samhällsplanering  
3. Vårmingel med tema integration 
4. After work med FFS 
5. Studiebesök i Citybanan 
6. Planera och integrera 

Under året har 2 lokala arrangemang hållits samt 3 protokollförda styrelsemöten.  

1. Årsmöte och uppstartsmöte, MOS Linköping 

2. Prat om planering, tema PLAN, Broadway Norrköping 

Tidskriften PLAN gavs under 2016 ut med 5 nummer, varav ett dubbelnummer, enligt 
nedanstående teman: 

#1 - Akut 
#2 - Markpolitik 
#3 - Hälsa 
#4 - Täthet 
#5/6 Vem planerar? 

Tidningen layoutas av Eric Palmér på Studio Moss och redaktionen består av Björn Ekelund, 
redaktör, Malin Bosaeus, bitr redaktör samt Peter Brisman, e-Plan. Redaktionskommittén 
har under året förändrats och består för närvarande av Joel Berring, Örjan Wikforss, Brita 
Hermelin, Oscar Lindgren, Anna Rex, Martin Willén samt Helena Klintström. 

Under verksamhetsåret har ett par förändringar gjorts på hemsidan i fråga om struktur och 
innehåll. Bloggen har tagits undan tills vidare. Det arbetas för att istället Instagram och 
Facebook ska bli mer aktivt använt för att sprida information. Innehåll på föreningens 
hemsida, vare sig det gäller information om ett evenemang som en lokalförening arrangerar 
eller en artikel från tidskriften PLAN är det som lockar besökare. Vid publikation på 
webbsidan skapas även en länk på föreningens Facebooksida och emellanåt även på 
instagramkontot. Trafiken till föreningens hemsida har främst kommit från sociala medier 
och då nästan uteslutande från Facebook. Nästan alla besökare är svenskspråkiga. Det kan 
sägas att andelen besökare som besöker webbplatsen direkt (utan att söka eller gå via 
sociala medier) är större än väntat (26%). Totalt publicerades 38 inlägg och 20 
kalenderposter på planering.org under 2016. 

Webbplatsens största månad var oktober då PLAN nr 4 om Täthet publicerades. Särskilt 
artikeln “Är det verkligen kvartersstad vi vill ha” av Lars Marcus och Meta Berghauser Pont 
bidrog till detta med nästan 22% av samtliga sessioner. 

Andelen besökare som använder mobiltelefon eller surfplatta gentemot vanlig dator pendlar 
mellan 50-60%. Totalt registrerades 24 467 sessioner på planering.org varav 35,8% var 
återbesök och 64,2% var nya besökare. Vi kan konstatera att 239 personer fyllde i formuläret 
på webbsidan för att bli medlem och 9 företag registrerade en prenumeration. Föreningens 
Facebooksida har stadigt ökat sitt medlemsantal under 2016 och gått från 1614 i januari till 
2038 i slutet av december. Instagramkontot har idag 181 följare. 
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Sociala medier är mycket viktigt för att få spridning av innehållet som publiceras på webben. 
Om vi kan se till att inläggen delas och sprids organiskt av föreningens medlemmar så 
kommer det att bidra till ökad trafik. Det har varit värdefullt att ha en webbplats som är 
anpassad för mobiltelefoner och surfplattor då stor del av trafiken kommer från dessa. 

Föreningen vill uppmärksamma 2017 som jubileumsår på webbplatsen samt utveckla sättet 
partners syns på webbplatsen. Instagramkontot ska nyttjas av lokalavdelningarna i större 
utsträckning. Det finns intresse av att publicera samtliga artiklar från äldre nummer av 
tidskriften PLAN på webben och de tekniska förutsättningarna för detta utreds. 

 

Fördelning: föreningens 
kommunikationskanaler. 

 

 

Peter Brisman är redaktör för ePlan som ges ut tio gånger per år och innehåller information 
om föreningens alla olika aktuella aktiviteter men även andra arrangemang som kan vara av 
intresse för föreningens medlemmar. Arbete pågår med att se hur eplan kan bidra till att 
sprida information om föreningen och eventuellt kunna skickas till personer eller företag 
som (ännu) inte är medlemmar. Här finns också en potential att vidareutveckla 
annonsverksamhet för att öka intäkter till föreningen.  

 

 

FFS verksamhetsberättelse sammanställd av 

 

 

Ann Legeby och Karolina Sandin 

Stockholm, 20 mars 2017 
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