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Verksamhetsberättelse 2019 
 

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 ska föreningen utge tidskriften 

PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, utbyta 

erfarenheter och få del av aktuell kunskap”.  

I denna verksamhetsberättelse redovisas föreningens aktiviteter under verksamhetsåret 2018. 

Summering av verksamhetsåret 2018 

Årsmöte 2018 hölls i mars månad i Stockholm, i Stockholms stads lokaler på Kungsholmen. Vi 

fick besök av Elin Olsson, då planeringschef hos miljöminister Karolina Skog. Elin gav en inblick 

och reflektion av det politiska arbetet och möjligheterna att påverka framtiden.  

Under året har FFS bytt kansli, från Konstella, ett dotterbolag inom SKL, till M&M Mötesledarna. 

Flytten påbörjades under andra kvartalet 2018. Överlämningen har skett stegvis och vi har nu 

nya system i användning vilket kommer underlätta arbetet framöver.  

Tidningen PLAN har genomgått en stor förändring som de nya redaktörerna lett. Nytt format och 

tjockare tidning är nu vad som dimper ner i våra brevlådor med fyllig läsning. I år har vi haft 3 

nummer men intentionen är att ha kvartalsutgivning. ePLAN får därmed en ny roll och vi har 

försökt se över hur ePLAN-utskicken kan kännas mer relevanta och bli den kanal som håller uppe 

kontinuiteten. Likaså blir våra kanaler på sociala medier viktigare för att nå ut med vad som 

händer och det är prioriterat att under 2019 se hur användandet kan öka ytterligare. 

Under året har det hållits många intressanta och välbesökta arrangemang ute i landet vilket är 

mycket positivt.  

Medlemsfrågan är en högt prioriterad för styrelsen. Det nya systemet för matrikeln ses som 

värdefullt för kommunikationen med medlemmarna. Strategier för att öka medlemsantalet samt 

att öka antal partners arbetas fram och implementeras successivt, se nedan.  

Styrelse under 2018 

Under 2018 har följande personer ingått i FFS styrelse: 

Ann Legeby (Ordförande) 
Carl Wangel (Vice ordföradne) 
Kerstin Larson (Kassör) 
Olof Evers (Sekreterare) 
Eva Wikström (Vice kassör) 
Patrik Faming 
Christoffer Hernestig  
Håkan Johansson  
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Sigrid Walve 
Christine Olofsson 
Johan Mases 
Susana Pesce 
 

l styrelsen är ordförande för FFS lokalavdelningar samt redaktörerna för tidskriften PLAN 

ständigt adjungerade. Under 2018 har följande ingått:  

FFS Sydöstra: Mikael Backman 
FFS Södra: Martin Grander  
FFS Umeå-Norrland: Hanna Sundén och Jeanette Kjellberg 
FFS Västra: Cecilia Windh 
FFS Stockholm-Mälardalen: Stina Bäckström 
FFS Östergötland: Adam Hornedal 
Redaktörer för PLAN: Helen Runting och Sara Widås 

Redovisning av medlemmar 

Föreningen har totalt 972 medlemmar (2019-02-03) fördelat på sex lokalavdelningar inklusive 9 

personer som inte valt någon lokalavdelning. Medlemsantalet samma tid 2018, var 1095. 

Föreningens medlemsantal har därmed minskat med 123 personer. Det kan dock förhålla sig så 

att medlemmar tidigare legat kvar i systemet fast de inte betalat. Vi har i år särskilt arbetat med 

att få dessa att betala sin medlemsavgift genom påminnelser. Tidskriften PLAN går nu inte 

längre ut till de som inte betalat. Tidigare års siffra kan således vara missvisande, då de som inte 

betalat ändå legat kvar i systemet. Styrelsen finner det emellertid högst prioriterat att arbeta för 

att öka medlemsantalet och ett särskilt utskott har drivit frågan under året.  

Ingen lokalavdelning 9 (2018: 12) 
FFS Stockholm-Mälardalen 445 (2018: 490)    
FFS Sydöstra Sverige 62 (2018: 65) 
FFS Södra Sverige 133 (2018: 145)  
FFS Umeå-Norrland 92 (2018: 113) 
FFS Västra Sverige 201 (2018: 213) 
FFS Östergötland 55 (2018: 57) 

Utskott 

Medlemsutskottet 

Under 2018 har arbetet i medlemsutskott fokuserats på att arbeta fram en strategi för 

medlemsrekrytering. Lokalavdelningarna är den del av föreningen som står medlemmarna 

närmast och det är genom lokalavdelningarna som vi ser att den mest effektiva medlems-

rekryteringen kan åstadkommas. Medlemsutskottet har därför under året undersökt vad 

lokalavdelningarna anser sig behöva för att lättare kunna nå ut till befintliga och potentiella 

medlemmar på lokal nivå. En enkät skickades ut till ordföranden i varje lokalavdelning under 

början av 2018. Svaren visade ett behov av ett bättre fungerande kansli samt ett enklare 
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förfarande för att bli medlem. Dessutom framkom ett behov av stöd vad gäller kommunikation 

och aktiviteter. Medlemsutskottet bjöd in till ett möte den 4 december för att informera om det 

nya kansliet samt diskutera bland annat kommunikation genom föreningens sociala medie-

kanaler. Dessvärre behövde mötet ställas in p.g.a att flera av deltagarna blev sjuka och ej kunde 

närvara. Förhoppningen är att ett möte ska kunna arrangeras under våren 2019, förslagsvis när 

eventuellt nya styrelseledamöter i lokalavdelningarna är på plats. 

Internationella utskottet 

FFS har under året fått en förfrågan från International Federation for Housing and Planning 

(IFHP) om ett samarbete, då IFHP önskar större lokal koppling i sina medlemsländer. FFS har 

diskuterat behovet av att ha ett internationellt perspektiv och ser detta som en 

utvecklingsmöjlighet. 

IFHP är ett globalt nätverk av yrkesverksamma inom samhällsutveckling som arbetar med att 

göra städer bättre för människan. Organisationen har funnits i över 100 år har som mål att 

främja skapandet av hållbara och levande städer. IFHP verkar för att förbättra människans 

förutsättningar i städer och betonar social sammanhållning, samt verkar för att uppnå en 

kombination av lokala, konkreta och genomförbara åtgärder och global opinionsbildning. 

Under 2018 har det internationella utskottet arbetat med att undersöka och utveckla ett 

samarbete med IFHP genom att medverka i följande aktiviteter: 

- Inledande möte den 12 mars 2018 i Stockholm. Deltagande: Bo Aronsson, Council member 

IFHP, Susana Pesce, FFS, Anette Galskjøt, CEO IFHP (frånvarande).  

- IFHP council meeting 20-21/9, Köpenhamn. Susana Pesce, FFS medverkade som observatör. 

- Bo Aronsson deltog i FFS styrelsemötet i november för att diskutera olika samarbetsformer. 

Under 2019 ska utskottet ta fram ett beslutsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta beslut om 

FFS ska gå med som medlem i IFHP. Utskottet ska också arbeta med frågor gällande FFS roll i 

internationella samarbeten. En strategi som definierar vilka aktiviteter som behöver vidtas 

under de kommande två åren ska utarbetas.  

Kommunikation och partners 

Under året 2018 annonserade utbildningsföretag, kommuner, regionförbund och rekryterings-

företag för 48 600 kr i våra kanaler e-PLAN, PLAN och på planering.org. Av de 22 bokade 

annonserna har 13 annonser bokats i e-PLAN, 7 på vår hemsida och 2 i tidskriften PLAN. Utöver 

de bokade annonserna har våra partners kontinuerligt uppdaterats om möjligheten att 

annonsera gratis vid ett tillfälle i tidskriften PLAN. Något som enbart några partners utnyttjat. 

Antalet partners har under 2018 hållits intakt (2017 valde Trafikverket att avsluta partner-

skapet). Kontakter har tagits med potentiella nya partners, vilka vi hoppas ska kunna ingå ett 

samarbete under 2019. Vidare har dialoger hållits för att intensifiera samarbetet med befintliga 

partners, där de initiala dialogerna främst handlat om att diskutera vad våra partners vill få ut av 

partnerskapet och hur vi kan förbättra partnerskapsupplägget i framtiden. 
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Ekonomi 

Föreningen visar i år ett litet minusresultat som uppgår till -17 490 kr. Det egna kapitalet har 

därmed minskat något under året till 1 421 186 kr. Soliditeten har dock ökat från 87% till 93%. 

Föreningens finansiella situation är god. 

Lokalavdelningarna har haft budget för verksamhet som inte utnyttjats fullt ut under 2018. 

Lokalavdelningarna kommer påminnas om att möjligheten finns.  

Styrelsen ser även i år att föreningen kommer behöva arbeta mer med partnersamarbete och 

utveckla hur detta kan bidra till föreningens verksamhet på olika sätt. Även pågående satsningar 

för att rekrytera fler medlemmar är central och bör prioriteras även nästa år liksom möjligheten 

att sälja annonser, exempelvis i PLAN.  

Det byte av kanslifunktion som gjorts har inneburit mycket arbete under året. Styrelsen 

konstaterar därför, i likhet med förra året, att kassörens roll är mycket viktig för att ha kontroll 

på det löpande arbetet.  

Arbetet som kassör med nytt kansli med erfaren ekonomikonsult Softekonomi kommer dock nu 

att bli mycket mindre tidskrävande. Efter kanslibytet kan nu sedvanliga resultat- och balans-

rapporter fås och kassör har kunnat göra avstämning mot budget och upprätta prognos inför 

varje styrelsemöte. 

Kansli 

Under året har FFS bytt kansli och har nu M & M Mötesledarna. Det har varit ett omfattande 

arbete att flytta över material och information men allt har löpt på väl och förhoppningsvis så 

har medlemmar och leverantörer inte drabbats. Vi ser många fördelar med det nya medlems-

systemet som vi nu implementerar där flera personer kan göra utskick till olika grupper, 

exempelvis utifrån vad medlemmar valt för lokalavdelningsintresse och annat. Byte av kansli har 

också föranlett att vi gör en översyn av de ekonomiska rutinerna.  

Vi har också nu plockat det sista materialet från Stockholms Universitet till nya kansliet. 

FFS råd 

Under året har FFS inte sammankallat rådet. Föreningen har inte haft den typen av utåtriktade 

aktiviteter från styrelsens sida men hoppas göra nya arrangemang under 2019. Arrangemang 

har under året gjorts av lokalavdelningarna.  

Lokalavdelningarna  

FFS Sydöst 

Dessvärre har verksamheten varit vilande under 2018. Under 2019 kommer dock arbetet startas 

upp igen och lokalavdelningen har valt ny ordförande. 
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FFS Södra 

Lokalavdelningen har hållit fem styrelsemöten under året och styrelsemedlemmarna har 

medverkat i panelsamtal på arrangemang vid såväl Lunds som på Malmö universitet.  

Årsmöte, 28/2 2018 

Lokalavdelningen höll sitt årsmöte den 28/2 2018 följt av  en mötesplats på temat Miljonpro-

grammet efter 2018 - tillväxt och välfärd. Linnea Fröjd, planarkitekt i Malmö stad, berättar om 

sitt examensarbete om perspektiv på planarbete för minskad segregation genom projektet 

Culture Casbah. Även Gunnar Blomé, projektchef på Helsingborgshem, var inbjuden för att 

berätta om företagets arbete och utmaningar i Helsingborgs miljonprogramsområden, men 

drabbades av sjukdom.  Föreläsningarna följdes av diskussion. Trots snöstorm kom runt 20 

deltagare.  

Vårträff i Alnarp, 30/5 2018  

Vid den traditionella vårträffen bjöds Karin Neergaard från Trivector in för att presentera 

rapporten Resande i Lomma kommun i en fossilbränslefri framtid. Efter detta förläste Nina 

Vogel från SLU om perspektiv och aspekter på hållbar mobilitet. Efter föreläsningarna bjöd 

föreningen på picnic i den vackra Alnarpsparken. Cirka 25 deltagare njöt av föreläsningar och 

vacker sommarkväll. 

Filmvisning: Sossen, arkitekten och det skruvade huset, 23/4 2018  

Föreningen visade Fredrik Gerttens film om Turning Torso i samverkan med föreningen STPLN. 

Efter filmvisningen fortsatte ett knappt tiotal medlemmar till en närbelägen pub och diskuterade 

filmen. 

Planeringsquiz, 12/2 2019 

Den 12 februari höll FFS Södra sitt första quiz i Malmö. Allmänbildande frågor om 

samhällsplanering i Malmö med omnejd  ställdes och skojades om. 

FFS Umeå - Norrland 

Årsmöte, 26/3 2018 

Lokaladelningens årsmöte hölls på Kafé Station och i anslutning till årsmötet fick deltagarna 

lyssna till ett intressant föredrag av Anna Gemzell, projektledare för “Den koldioxidsnåla 

platsen” som drivs av Umeå kommun. Anna berättade om projektets verksamhet.   

Guidad cykeltur genom Umeås smart city – Universitetsstaden, 13/9 2018.  

I september arrangerade föreningen en guidad cykeltur tillsammans med projektet Ruggedised 

och Umeå kommun. Representanter för parterna i projektet berättade om smarta energi-

lösningar, supercykelväg, U-bike, sensorer för smarta fastighetstjänster, laddplatser för elbilar, 

klimatsmart hållplats och mycket mer. Vi var knappt 20 personer som inspirerades av allt 

spännande som är på gång i Umeå. 

Umeås nya hållbara handelsområde Sandbäcken, 18/10 2018 
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I oktober bjöd White Arkitekter in till ett intressant seminarium med fokus på planerna för ett 

nytt handelsområde i Umeå. Anna Edblom från White berättade om den strukturstudie som 

tagits fram för Sandbäcken tillsammans med Umeå kommun, SpaceScape och Sweco. 

Handelsområdet Sandbäcken ska utföras på ett nytt utvecklat sätt med kommunens styrmedel 

och ett samlat grepp kring trafiksituationer, kollektivtrafik, hållbar utveckling och attraktiv 

handel. Målet är att skapa en blandstad med både mötesplatser, grönska och handel. Ca 25 

personer deltog i seminariet. 

FFS Väst 

Under verksamhetsåret (feb 2018-feb 2019) har styrelsen för FFS i Västra Sverige träffats i 

helgrupp 6 gånger, i arbetsgrupper 2 gånger och ordnat 5 aktiviteter - kallade Snicksnack. 

Föreningens aktiviteter har besökts av uppskattningsvis 60 personer per aktivitet vilket är en 

stor ökning från tidigare år (snitt under 2015-2017 låg på runt 30-40 personer). Det har satt ökad 

press på styrelsen att hitta större lokaler, köpa in mer mat/ dryck och hantera mer pengar. En 

lösning på Swishbetalning eller dyl. har efterfrågats av riksstyrelsen.  

Två av styrelsens medlemmar har under året träffat studenter vid Göteborgs universitet och 

presenterat föreningen som ett led i att nå ut brett och locka nya föreningsmedlemmar. 

Årsmöte, 1/2 2018  

I samband med årsmötet hölls årets första Snicksnack, Olika perspektiv på Bostad 2021. Magnus 

Uhrberg inledde med Fastighetskontorets arbete med att leda och samordna Bostad 2021 i 

Göteborg. Jonas Hulterström från Wästbygg gav byggherrens perspektiv på den nya processen. 

Följeforskarna Anders Svensson och Jan Bröchner från Chalmers berättade om sina observa-

tioner inför släppet av del två av deras forskningsrapport. 

Snicksnack - Levande centrum och handelsmiljöer, 19/4 2018 

Snicksnack nummer två anordnades i Mölndal. Johan Gerremo och  Kristina Ulstein från Mölndal 

stad berättade om processen för att skapa Mölndals nya innerstad. Magnus Kroon presenterade 

planerna för Lerum centrum och Solkatten i en form av BID. Marianne Sörling bidrog med lång 

erfarenhet av centrumutveckling, bland annat av Magasinsgatan och Vallgatan. Laura Stål från 

Liljewall gav en hisnande bild av framtidens handel och tekniska lösningar. Sist erbjöds en 

stadsvandring i centrala Mölndal. 

Sommaravslutning - Sommarkryssning på stadens glömda vatten, 19/6 2018 

En paddanbåt full av planeringsintresserade tog sig in under de låga broarna, duckade för det 

rika grenverket och förundrades över de små båthusen från Säveåns utlopp vid Marieholm upp 

till Sävenäs. På vägen fick vi höra Gunnar Stomrud från White prata om planerna för nya 

Gamlestan och Peter Årnes från Göteborg stad redovisade arbetet inom DenCity där man 

studerar hur urbana vattenvägsleveranser kan bidra till minskad belastning på vägnätet. 

Snick snack - Hur tar vi höjd för klimatförändringarna?, 2/10 2018 
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Martin Hultman, från Chalmers inledde med varför vi inte agerar mer i klimatfrågan trots att vi 

känt till problemen i mer än 30 år? Eva Liljegren och Kerstin Sondén från Trafikverket berättade 

om utmaningen att skydda landets infrastruktur mot klimatförändringar. Göran Davidsson, 

riskanalytiker på COWI berättade bland annat om riktlinjer för hantering av översvämningsrisker 

i samhällsplanering. Sist ut var Ulf Moback som gav oss en insyn i Göteborg stads strategiska 

arbete med klimatanpassning och hantering av extrema väder. 

Pubsnack, 22/11 2018 

Vid verksamhetsårets sista Snicksnack gjorde vi om konceptet något och bjöd in till ett Pubsnack 

generöst anordnat hos Krook & Tjäder arkitekter. Alla delades in i lag och fick svara på frågor i 

angränsning till samhällsplanering, Göteborgskunskap och populärkultur. Det delades ut både 

förstapris och tröstpris.   

FFS Stockholm-Mälardalen 

2018 har varit ett fullspäckat och roligt år med styrelsen i FFS Stockholm-Mälardalens lokal-

avdelning. Vi har haft styrelsemöten såväl ute på stan som på våra respektive arbetsplatser, och 

allra bäst prickade vi in vädergudarnas planer i april när vi hade möte på Tekniska Nämndhusets 

takterrass I Stockholm! På mötena har vi filat på det som sedan blivit våra offentliga evenemang: 

mötesplatserna. 

Nu blickar vi mot år 2019, och vårt årsmöte. Ordförande Stina Bäckström tackar för en fin tid 

med FFS och efter tre år i styrelsen och två som ordförande, tar hon sig nu an nya spännande 

uppdrag.  

Styrelsen har under året bjudit in till sju mötesplatser (vår lokala benämning på de evenemang vi 

ordnar i lokalavdelningens regi) under verksamhetsåret 2018, i samarbete med en rad företag, 

organisationer och kommuner. 

Planera och digitalisera, 10/4 2018 

I april bjöds det in till mötesplats hos Sveriges Kommuner och Landsting, där vi lyssnade till SKLs 

Christina Thulin och Trafikförvaltningens Karolina Pamp Sandgren, som berättade om möjlig-

heter med en digitaliserad samhällsplanering. Från SKL fick vi en spaning på hur kommuner och 

landsting i vårt avlånga land rustar sig för framtiden, och fick höra om vilka möjligheter och 

utmaningar som finns vid denna omdaning. Trafikförvaltningens trendspaning fokuserade på 

transport och resvanor i en digital vardag, där vi fick veta mer om kombinerad mobilitet och 

”mobility as a service”. 

Vårvandring i Annedal, maj 2018 

I maj träffades en promenadsugen grupp i nybyggda Annedalsområdet, där vi fick lyssna till 

Daniel Larsson från Urban Minds, som varit involverad som planarkitekt i projektet, när han 

guidade oss genom arkitektur och struktur i en försommargrön ny stadsdel. Mötesplatsen 

avslutades med en uppskattad afterwork på Signalfabriken i Sundbyberg. 
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AW med quiz, 22/8 2018 

I slutet på augusti var det dags att starta upp igen efter en skön och varm sommarledighet, och 

vi samlades då på Scandic Continental där vi bokat in en AW med quiz. Det var andra året i rad 

som lokalavdelningen genomförde denna aktivitet, men nytt för 2018 var att vi fick sällskap av 

våra vänner på Trafiktekniska föreningen. Lag bildades ”över föreningsgränserna”, och delta-

garna fick bland annat klura över när den första slussen vid Slussen byggdes, och när Hövding-

hjälmen lanserades. Rätt svar är 1642, och 2011! Ett vinnande lag korades och belönades med 

biobiljetter. Eventet var mycket uppskattat, och plus i kanten fick vi av bägge föreningars med-

lemmar för initiativet att ordna ett gemensamt tillfälle att umgås. 

Frukostseminarium på Slussenkontoret, 29/10 2018 

Ett 20-tal morgonpigga besökte Slussens utställningslokaler på Stadsgården efter en härlig 

frukost som föreningen bjöd på, där en kommunikatör från Stockholm stad berättade om 

Slussens historia, planen för det nya Slussen och komplexiteten i att genomföra projektet 

samtidigt som Slussen används flitigt varje dag. 

ABC-regionen om 100 år, 16/10 och 6/11 2018 

Vid två tillfällen medarrangerade FFS Stockholm-Mälardalen mötesplatser i Uppsala. Temat var 

stråket Stockholm-Uppsala om 100  år. Mötesplatserna inleddes  med föredrag från inbjudna 

talare och mynnade ut i workshops kring framtidsspaningar. Med ett ovanligt långt tidspers-

pektiv framkom skilda och kreativa förslag om hur och var vi lever, bor och färdas i stråket om 

100 år. Mötesplatserna anordnades tillsammans med Uppsala kommun, Tengbom, White 

Arkitekter och Sveriges Arkitekter Uppsala.  

Globalisering och innovation i en föränderlig värld, 20/11 2018 

FFS Stockholm Mälardalen knöt ihop säcken 2018 med en spännande mötesplats hos Norconsult 

i Stockholm, där vi gästades av Helena Ohlsson från SKL international, och Dan Johansson, plan-

arkitekt på Norconsult. Kvällens tema var globalisering och innovation i ett planeringsperspektiv, 

och kvällens ungefär 20 deltagare fick lyssna till intressanta spaningar från SKL internationals 

projekt SymbioCity ute i världen, och kloka tankar om innovation i planeringsprocesser. 

FFS Östergötland 

Merparten av lokalavdelningens medlemmar finns i Linköping och i Norrköping. 2017 öppnade 

en samhällsplanerarutbildning på Linköpings universitet. Som lokalavdelning ser vi potential i 

den nya utbildningen och hoppas framgent bli bättre på att engagera studenterna till att bli 

medlemmar och delta på föreningens anordnade aktiviteter. 

Styrelsen för lokalavdelningen har delat upp ansvaret för utåtriktade aktiviteter och marknads-

fört dessa både på Facebook samt i efterhand gjort en resumé av dem på Instagram. Under året 

har två styrelsemöten ägt rum, där planering av lokalavdelningens verksamhet har bedrivits. 

Lokalavdelningen har under året anordnat två aktiviteter vilka beskrivs nedan. 

 

 



10 

Årsmöte - Kimstad, 22/3 2018 

Till styrelse valdes Adam Hörnedal (ordförande), Julia Appelgren (vice ordf), Mikael Sonesson 

(kassör). Martin Berlin (studentkontakt), Matilda Hallgren (sekreterare) och Carl-Johan Karlsson 

(IT-ansvar) 

Guidad spårvagnstur i Norrköping, 20/11 2018 

Lokalavdelningen bjöd in till en guidad spårvagnstur i Norrköping om spårvagnens och stadens 

historiska utveckling samt vilka utbyggnadsplaner som finns längs vår färdväg. En 116 år gammal 

spårvagn som fortfarande rullade fint! 

Prat om planering - ”Förtätning av villaområden” i Norrköping, 13/11 2018  

Lokalavdelningen bjöd in till en ”prat om planering” där Åsa Kallstenius på Kod Arkitekter 

besökte oss och föreläste om deras publikation om att förtätning i villaområden på sikt kan 

möjliggöra 500 000 nya bostäder nationellt. 

Tidskriften PLAN  

PLAN har under året givits ut i ett enkelnummer och tre dubbelnummer. Årets första var en 

jubileumsutgåva med skribenter från föreningens konferens vid ArkDes i slutet av 2017. Det var 

Björn Ekelunds sista nummer som redaktör, under fyra år tillsammans med Malin Bosaeus.  

Därefter har en ny redaktion tillträtt. Helen Runting och Sara Widås delar på redaktörskapet och 

alternerar som ansvarig utgivare. Tidningen som unik arena för ett fördjupande samtal om 

planering är den kvalitet den nya redaktionen är främst angelägen om att utveckla. Redaktionen 

ställde en fråga och fick accept av styrelsen om att under 2018 testa ett nytt format med tre 

dubbelnummer i en bokliknande form (G5). Det nya grafiska uttrycket testades med mindre 

variationer i papperskvalitet under året.  

Utrymme gavs för längre texter om framtiden uppdelade på tre inriktningar: dåtidens framtid, 

prognos och hopp. I tidningen deltog i de tre numren sammanlagt 48 skribenter med texter från 

olika teoretiska och praktiska traditioner. Exempel är Malin Zimms poetiska text om vatten i 

dåtidens framtid, Robert Örtegrens redogörelse för planerings- och investeringsprocessen för 

tung transportinfrastruktur i prognos och Jonathan Metzgers teoretiska referenspunkt i tema 

hopp. 

Utvecklingen av PLAN som huvudarena för en praktisk, feministisk, filosofisk, poetisk, kritisk och 

politisk diskussion om planering i Sverige och i världen fortsätter under 2019.  

ePLAN 

Nyhetsbrevet ePLAN har utkommit 10 gånger under 2018. Tips till ePLAN skickas in av främst 

lokalavdelningar, kansliet och styrelsen. ePLAN upplyser om evenemang föreningen arrangerar, 

främst lokalt,  men även intressanta konferenser och utställningar, samt andra relevanta 

nyheter om samhällsplanering.  
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Då tidningen PLAN utkom fyra gånger med fördjupande teman istället för normalt 5-6 gånger, 

har ePLAN varit föreningens regelbundna kontakt med medlemmarna. Det är även möjligt att 

annonsera i nyhetsbrevet vilket också har skett regelbundet under 2018. 

Hemsida och sociala medier 

Innehåll på föreningens hemsida, vare sig det gäller information om ett evenemang som en 

lokalavdelning 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 Instagram-kontot. 

Trafiken till föreningens hemsida har främst kommit antingen från att någon går in på hemsidan 

direkt via ett bokmärke eller genom att skriva in adressen. Andelen trafik från sociala medier har 

minskat från föregående år. 

Totalt publicerades 22 inlägg och 16 kalenderposter på planering.org under 2017. 

Webbplatsens största månad var november då dubbelnumret av PLAN nr 4-5 om 

Prognoser publicerades. De mest besökta artiklarna kom dock från tidigare år. “Vad 

påverkar trafiksäkerhet?” från 2015 och “Har du koll på dagsljusfaktorn?” från 2016 

lockade flest besökare. 

Andelen besökare som använder dator är 65% och 31% använder mobiltelefon 

(resterande surfplatta). Totalt registrerades 19 904 unika besökare vilket innebär en 

minskning med 20% mot föregående år. Vi kan konstatera att 164 personer fyllde i 

formuläret på webbsidan för att bli medlem och 8 företag registrerade en 

prenumeration. 

Föreningens Facebooksida har stadigt ökat sitt medlemsantal under 2018 och gått från 

2268 i januari till 2368 i slutet av december. Instagram-kontot har idag 352 följare. 

Andelen besökare från sökmotorer ökar i takt med att mer material blir tillgängligt på 
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hemsidan. Det är inte längre säkert att det är de senaste artiklarna som lockar flest 

besökare. Bra innehåll är relevant över tid. 

Det finns tekniska förutsättningar för att publicera äldre nummer av PLAN på webben 

men det kräver en del utvecklingsarbete. 

Bilagor 

Bilaga 1. Årsredovisning 

Bilaga 2. Revisionsberättelse 

Bilaga 3. Valberedningens förslag 

 

 

 

Ann Legeby och Olof Evers 

10 mars 2019 


