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Välkommen till FFS lokalavdelning Stockholm – Mälardalen  
 
 
FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för samhällsplanerare.  
En mötesplats för dig som är verksam inom eller har intresse för planering och byggande. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2015  

Medlemmar 
Vid utgången av 2015 hade lokalföreningen ca 385 medlemmar. (De senaste två åren har vi haft ca 
410-450 medlemmar.) 

Styrelsen  
Vid årsmötet i januari 2015 valdes följande personer att ingå i styrelsen: 

 

Katarina Fehler, Uppsala kommun (ordförande) - t o m 2015 

Tony Karlsson, Tyrens – t o m 2015 

Anna Lundgren, KTH och SLL - t o m 2015 

Joel Hernbäck, Spacescape - t o m 2015 

Heli Rosendahl, Nynäshamns kommun - t o m 2015 

Jessica Andersson, TMR - t o m 2015 

Staffan Forsell, PS Forsell AB - t o m 2016 

Carl-Johan Engström, KTH - t o m 2016 

Charlotta Eriksson, Ramböll - t o m 2016 

Conny Olander, Svenskt Tillväxtstrategi - t o m 2016 

Per-Olof Remmare, Tillväxtverket - t o m 2016 

Studentrepresentanter: Hulda Hardardotttir, Zarah Sjökvist, Johanna Thuresson 

 
 

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 landsbyggdens 

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.  
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En viktig förutsättning för det lokala styrelsenarbetet är att var och ens engagemang är helt och 
hållet ideellt.  

 

Mot den bakgrunden har vi under året formulerat och tillämpat några tumregler för styrelsens 
arbete:  
 

Alla behöver inte vara med jämt: Var och ens engagemang är ideell, och graden av engagemang 
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, med stöd av ordföranden 
och övriga vid behov.  
 

Vi omvärlds-spanar och bidrar till den röda tråden inom FFS: Vi försöker följa den röda tråden 
lokalt - nationellt - PLAN, och ta in vad som händer och är aktuellt i omvärlden. 
 

Vi skapar utrymme för samtal och möten: Varje mötesplats bidrar till att medlemmarna kan 
mötas och samtala. 
 
Vi samarbetar med andra: Vi ordnar mötesplatser tillsammans med andra organisationer, 
akademin, studenter, offentliga organ, företag och FFS-partner. 

 

Verksamhet under 2015 
 
- Möteplatser  
 
Styrelsen har bjudit in till tre möteplatser:  

- Digitala dialogmetoder (mars 2015) i samarbete med Spacescape 
 

- Planerarrollen lärdomar och förhoppningar (maj 2015) i samarbete med Ramböll 
 

- Film i samhällsplaneringen - ett effektfullt verktyg? (jan 2016) i samarbete med ArkDes 
 
 

- SPECIAL planering för mer hållbar energianvändning 
Den lokala styrelsen har medverkat i diskussioner om upplägg av SPECIAL Sthlm-Mälardalen, 
bidragit till informationsspridning samt deltagit som arrangör.  

Följande teman har behandlats under året: Att planera för solenergi (jan), Att planera för 
attraktiva, hållbara och energimarta regionala kärnor (feb), Kvalificerad processledning och 
scenarioplanering (mars), Energiplanering och fysisk planering – går det att förena? (april).  

FFS är svensk partner i EU-projektet SPECIAL. Syftet är att öka samhällsplanerares kunskap och 
kompetens inom hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus. 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. 
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