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Förord
Sommaren närmar sig med stora kliv, och bristen på snö har nog ställt till med problem för
många som tycker om att åka skidor eller köra skoter. Men innerst inne så hoppas vi nog alla
att resultatet blir att sommarvärmen sveper in över landet lite tidigare i år än vanligt. Mycket
är på gång i vår bransch just nu, det senaste året så har remisserna haglat ner från
Socialdepartementet och i övrigt så har många nya lagändringar trätt i kraft och många nya
är på gång. Vi i styrelsen jobbar ändå hårt för att erbjuda våra medlemmar flera verktyg att
använda i det dagliga arbetet och tillsammans skapa nätverk för att kunna hantera viktiga
PBL-frågor. Vi skulle vilja ta detta tillfälle i akt och berätta lite om vad som händer framöver
på våra utbildningsdagar i Uppsala, och vårt övriga arbete.

Utbildningsdagarna i Uppsala 17-19 september
ntligen är det dags igen. Snart skickas programmet iväg från tryckeriet och ut till er
medlemmar att ta ställning till om ni väljer att åka. Ta chansen till att få en bred
kompetensutveckling. Det kommer att bli tre dagar fullspäckade med föreläsningar,
men även dagar fyllda med trevlig underhållning och möjlighet att träffa kollegor från
alla delar av Sverige. Uppsala Konsert och Kongress (UKK) är byggnaden som kommer att
vara årets träffpunkt. Vi hoppas på deltagarrekord i år då vi tillsammans firar att FSBS fyller
40 år! Så håll utkik efter programmet som snart dyker upp. Årets utbildningsdagar kommer
att bli något utöver det extra!

Ä

Föreningen startade 1974 under namnet Sveriges byggnadsnämndssekreterare. Under åren
som gick utvecklades föreningen och många bygglovgranskare har anslutit sig. Från och
med årsmötet 1991 har föreningen kompletterat namnet till Föreningen Sveriges
Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare, mest känt som FSBS.
Föreningen är som oftast mest känd för de utbildningsdagar som varje år hålls i september.
Men FSBS är även remissinstans för utredningar, lagförslag och annat som rör vår
verksamhet. Så ta chansen som medlem att påverka, din åsikt behövs.

Gratulationer till Jönköpings stadsbyggnadskontor
FSBS skulle vilja få gratulera Stadsbyggnadskontoret i Jönköping som är vinnare av 2013års mäss- och mötespris!
Mäss- och mötespriset delas ut av Elmia och Jönköping Convention Bureau, ett
affärsområde inom Destination Jönköping, till en person eller organisation som under det
gångna året gjort betydande insatser för att driva på utvecklingen av Jönköping som
mötesplats både i nutid och framtid. Stadsbyggnadskontoret bjöd in FSBS utbildningsdagar
till Jönköping och fick lov att hälsa nästan 700 bygglovsgranskare, byggnadsnämndssekreterare och politiker välkomna hösten 2013. Med stort engagemang, god planering och
stolthet inom hela organisationen säkerställdes Jönköpings plats både i inbjudan och i
program. Med stadsbyggnadsvisionen i fokus visade stadsbyggnadskontorets medarbetare
upp sin stad genom inbjudna föreläsare och guidningar på plats. Det blev tre lyckade dagar
som överösts av positiv respons.

FSBS arbete under det gångna året

S

om förening finns det naturligtvis massor vi har fått möjlighet att vara med i
och påverka. Tyvärr så har remissarbetet blivit lidande till fördel för andra
arbetsområden. Mycket på grund av den enorma mängd remissutskick, och den korta
svarstid som vi i många fall har haft på oss att svara. Vi har varit nära att svara på
många remisser men den korta svarstiden har ofta gjort att sista dagen för inlämnande inte
har hunnits med.
För den här gången så har den största arbetsuppgiften som tagit mest tid i anspråk varit att
planera för utbildningsdagarna i Uppsala. Vi har ändrat på många saker, men till stor del
bibehållit den struktur som många är vana vid och känner igen. Målet är att det ska kunna
erbjudas en så bra plattform som möjligt med föreläsare, gemenskap, kringarrangemang och
chans till mingel och erfarenhetsutbyte.

Vad har framtiden att erbjuda?

D

et finns naturligtvis massor att göra. Säg den som inte kan hitta saker att utveckla
och förbättra. Ofta handlar det inte om att vi inte kan eller vill, utan att alla har vi
ordinarie anställningar som också ska skötas. Tiden räcker helt enkelt inte till. Men vi
som sitter i styrelsen sitter här för att vi har ett brinnande intresse för kompetensutveckling och att styra branschutveckling i rätt riktning, tillsammans blir vi starka. Vi ska
också arbeta för att sammanföra byggnadsnämndssekreterare, bygglovgranskare och annan
administrativ personal vid nämnder och styrelser som berörs av PBL-frågor i Sveriges
kommuner.
En av de viktigaste punkter som styrelsen kommer att arbeta med under hösten är att
utveckla föreningens hemsida. Vår tanke är att den ska genomgå en del förändringar och i
framtiden fungera som en kommuniceringsplattform, ett flaggskepp, för alla våra medlemmar
att kunna ställa frågor eller annat som rör vår verksamhet. Det ska även gå att få svar
omedelbart, utan att behöva vänta flera veckor eller till och med månader, som det dessvärre
är idag.
Vidare så är idén att vi ska skicka ut olika frågor till er för att få reda på vad man tycker om
saker och ting i olika delar av Sverige och sammanställa dem. Föreningen Sveriges
Byggnadsinspektörer och Villaföreningen har även lyft intresse att få till ett bättre samarbete
med FSBS i viktiga frågor. Detta är något som styrelsen ser positivt på. Det finns många
fördelar med ett sammarbete när det gäller både att få fram större underlag på hur
medlemmarna ser på viktiga frågor men också att det ger större genomslagskraft i remissvar
m.m. Styrelsen kommer även att arbeta för att förtydliga vårt syfte som förening.
Ambitionen är att öka informationen om föreningens arbete till medlemmar. Ett exempel är
detta medlemsblad, eller annan information via e-post. Vi vill som förening synas för då kan
vi lättare vara med och göra skillnad. Det är därför viktigt att ni medlemmar informerar oss i
styrelsen om er nya e-postadress då ni byter arbetsplats, så att ni får ta del av vår
information.
Nästa medlemsblad kommer till hösten och då i anslutning till att utbildningsdagarna är
genomförda.
Vi syns i Uppsala! //FSBS styrelse

Styrelsen
Ledamot - Ordförande
Leif Johnsson
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
931 85 Skellefteå

Tel: 0910-735050
Mobil: 076-7747713

Ledamot - Vice ordförande
Henrik Wetterholm
Borås stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
501 80 Borås
Ledamot - Kassör
Gunvor Crogård
Lysekils kommun
Samhällsbyggnads förvaltningen
453 80 Lysekil
Ledamot – vice kassör
Annika Johansson
Mölndals stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
413 82 Mölndal
Ledamot - Webbmaster
Firooz Azam
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadskontoret
191 86 Sollentuna
Ledamot - Medlemsansvarig
Patrik Mårtensson
Borås stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
501 80 Borås
Ledamot - Klubbmästare
Jana Hildingson
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping
Ersättare – Sekreterare
Catrin Thörnvall
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
391 26 Kalmar
Ersättare - redaktör
Mikael Lindberg
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Tel: 0523-613346
Mobil: 070-9281901

Telefon 031-315 13 90
Mobil 070-677 13 90

Telefon 08-579 214 96
Mobil 073-915 14 96

Telefon 033-35 84 36
Mobil 073-415 36 78

Telefon 036-10 51 31
Mobil 070-595 51 31

Telefon 0480-45 03 32
Mobil 070-569 33 50

Telefon 0271-570 54

Valberedningen
Urban Rooth
Ljusdals kommun
Plan och bygg
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-183 04
Mobil 073-274 73 71

Valberedningen
Jeanette Boström
Önsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Telefon 0660-88489

Revisor - sammankallande
Stig Wallin
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Telefon 0371-812 31

Revisor
Christina Nilsson
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Telefon 063-14 33 61

Revisor
Maj-Britt Dahlberg
Kramfors kommun
Miljö- och byggkontoret
872 80 Kramfors

Telefon 0612-803 59

God fortsättning!

