Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och
byggnadsnämndsSekreterare
Nr 2

Medlemsblad

2011

Skribenter för konferensreportagen är:
Carina Bergström, Tomas Wahlström, Jeanette Boström,
Marie Jacobsson, Niklas Ottosson, Gunvor Crogård, Patrik Mårtensson och Firooz Azam
Fotograf är Thomas Wahlström
Redigering och sammanställning: Hans Johansson
Ansvarig utgivare: FSBS ordförande Lennart Westberg

Namn - Funktion
Lennart Westberg
Ordförande
Gunvor Crogård
Kassör
Carina Bergström
Sekreterare
Jeanette Boström
Vice ordförande
Niklas Ottosson
Vice kassör
Marie Jacobsson
Ledamot

Leif Jonsson
Ledamot

FSBS styrelse 2011
Arbetsplats
Hudiksvalls kommun
Plan- och bygglovskontoret
824 80 Hudiksvall
Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

453 80 Lysekil
Hudiksvalls kommun
Plan- och bygglovskontoret
824 80 Hudiksvall
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik
Skövde kommun
PBL-kontoret
541 83 Skövde
Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 41
221 00 Lund
Skellefteå kommun

Tomas Wahlström
Ersättare
Patrik Mårtensson
Ersättare
Firooz Azam
Ersättare

Britt Höckerbo
(sammankallande)

Mölndals stad

Hans Johansson

Stig Wallin
Revisor
(sammankallande)
Christina Nilsson
Revisor
Maj-Britt Dahlberg
Revisor

Tel: 0650 – 193 20
Mobil 073-27 52 081
lennart.westberg@hudiksvall.se
Tel: 0523-61 33 46
Mobil 070-9281901
gunvor.crogard@lysekil.se
Tel: 0650-194 96
Mobil: 070640 16 96
carina.bergstrom@hudiksvall.se
Tel: 0660- 884 89
Mobil: 0706440977
jeanette.bostrom@ornskoldsvik.se
Tel: 0500-498 018
Mobil: 070-245 10 76
niklas.ottosson@skovde.se
Tel: 046-35 58 23
Mobil: 0702587796
marie.jacobsson@lund.se
Tel:
Mobil: 076-7747713
leif.johansson@skelleftea.se
Tel: 08-590 975 56
Mobil: 070-8120194
t.wahlstrom@telia.com
Tel: 031-3151394

patrik.martensson@molndal.se
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadskontoret
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Valberedning 2011
Varbergs Kommun
Stadsbyggnadskontoret
432 80 Varberg

Kalle Bylin
Christina Johansson

Tel, Mobil. E-post

Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering/Plan och
Bygg
615 80 Valdemarsvik
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar
Revisorer 2011
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Tel: 08-579 214
Mobil: 073 915 1496

firooz.azam@sollentuna.se

Tel: 0340-881 53
Mobil: 073-048 08 08
britt.hockerbo@kommunen.varberg.se

Tel: 070-396 99 96
bylins@algonet.se
Tel: 0123-191 83
christina.johansson@valdemarsvik.se

Tel: 0480-450 370
Mobil: 070-5183395
hans.johansson@kalmar.se
Tel: 0371-812 31
stig.wallin@gislaved.se
Tel: 063-14 33 61
christina.nilsson@ostersund.se
Tel: 0612-803 59
maj-britt.dahlberg@kramfors.se

Lennart Westberg
FSBS ordförande

Utbildningsdagarna i Karlstad

När vi i styrelsen nu summerar FSBS´s 37:e årskonferens så kan vi konstatera att det blev ett rekordstort deltagande, med ca 730 deltagare. Vi
hoppas att alla deltagare hade intressanta, lärorika och trevliga dagar i Karlstad.
Personal från Karlstads kommun har allt från
första stund vi bestämde oss för Karlstad som
konferensort, ställt upp och hjälpt till för att allt
skulle bli så bra som möjligt igenom hela arrangemanget.
Alla var inställda på att visa upp den trevliga staden Karlstad för oss besökare från övriga Sverige. Och det lyckades man bra med.
Föreläsning om stadsbyggnad i Karlstad, stadsrundtur med bussar samt guidade stadsvandringar
var mycket bra inslag i vårt konferensprogram.
Vi i styrelsen är mycket tacksamma för kommunens engagemang.
Karlstads nya fina konferensanläggning, Karlstad
CCC, fungerade också perfekt för FSBS utbildningsdagar.
Fastän deltagarantalet var så stort, och andra aktiviteter pågick samtidigt med vår, så fungerade
allt bra. Lokaler och teknik i toppklass, god mat
alla dagar, väl fungerande kvällsaktivitet på onsdag kväll samt en duktig och serviceinriktad personal som tog hand om oss på bästa sätt under

hela vistelsen gör att vi är mycket nöjda med
konferensanläggningen Karlstad CCC.
Torsdag kväll på Nöjesfabriken blev helt enligt
våra planer, en något lättsammare mingelkväll
med en god buffé och ett bra uppträdande.
Vad det gäller vårt mål med att lägga tyngdpunkten på den nya PBL, så tycker vi att vi lyckades
bra med att ta upp en hel del viktigt. De föreläsare vi hade tagit hjälp av förde fram mycket information under den begränsade tid de hade att
tillgå.
Vi i styrelsen har fått en hel del beröm från föreläsare och deltagare vilket känns bra för oss i vårt
fortsatta arbete.
Den enkät som vi skickade ut efter konferensen
har också fått många att ta tillfället i akt att tycka
till om dagarna i Karlstad, samt ge oss tips till
nästa års konferens.

Konferensmaterial från Karlstad
I detta medlemsblad har vi tagit med en sammanfattning av konferensens föredrag.
Ett utförligare material, med bl.a. de bilder som
föredragshållarna visade på konferensen, har vi
lagt ut på hemsidan, www.fsbs.se.
Årsmötet
I samband med konferensen hölls föreningens
årsmöte. En del förändringar skedde då i styrelsen.
Hasse Johansson från
Kalmar, valde efter 14
års intensivt arbete att
tacka nej till fortsatta
uppgifter i styrelsen.
Hasse har under åren
lagt ner otroligt mycket
arbete, främst i att utveckla och hålla istånd
föreningens hemsida,
att sammanställa, ordna
tryck och utskick av medlemsblad, ta fram statistik, göra i ordning inbjudningar och presentationer till konferenserna m m. Listan kan göras
lång och Hasses betydelse i föreningens arbete
har utan tvekan varit stort under åren.
Hasse är dock inte den som släpper arbetet direkt
och han har lovat att sammanställa detta medlemsblad, ordna tryck och utskick i vanlig ordning.
Sen kommer det också en övergångstid, då Hasse
kommer att fungera som adjungerad, då han ska
lämna över till någon eller snarare några efterträdare.
Sen inte nog med detta så tackade Hasse ja till att
ingå i valberedningen, ett arbete som han prövade på redan innan han började sitt styrelsearbete 1997.
Av någon anledning glömdes det bort på årsmötet att föreslå Hasse som hedersmedlem i föreningen. Enligt föreningens stadgar får till hedersmedlem väljas person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för föreningen. Men det
kommer ett årsmöte även nästa år.

Anna Westberg från Härryda, avtackades efter
knappt ett års styrelsearbete då hon strax före
årsmötet slutade sin anställning på Härryda
kommun för ett nytt arbete på Tingsrätten i Göteborg. Vi önskar Anna lycka till i sitt nya arbete.
Kajsa Reimers, även hon från Härryda, avtackades efter sin tid i valberedningen. Kajsa har börjat arbeta på Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Vi önskar Kajsa lycka till i sitt nya arbete.
Christina Johansson, från Valdemarsvik, som
är känd av många sen sin tid i styrelsen valdes in
som ny ledamot i valberedningen.
Till ordförande för ytterligare ett år valdes jag,
Lennart Westberg.
Till nya styrelsemedlemmar valdes Firooz Azam
från Sollentuna, Leif Johnsson från Skellefteå
samt Patrik Mårtensson från Mölndal.
Alla de tre nya kommer att tillägnas en utförlig
presentation i medlemsblad nr 1, 2012.
Tack alla inblandade
För att en konferens av detta slag, som pågår i tre
dagar med så många deltagare, ska kunna fungera krävs noggrann planering samt ett stort engagemang från flera håll.
Vi i styrelsen vill rikta Ett stort Tack till Karlstad
kommun för det trevliga mottagandet och allt
stöd vi fick både före och under konferensen.
Vi tackar våra kontaktpersoner, föreläsarna samt
guiderna från stadsbyggnadskontoret på Karlstad
kommun.
Vi tackar även våra föreläsare, den duktiga personalen på Karlstad CCC
samt alla andra som på
något vis var delaktiga
under utbildningsdagarna.

Nästa års konferens
2012 års konferens kommer att hållas i Skellefteå.
Styrelsen påbörjar redan nu planeringen av programmet. Vi kommer att träffas några dagar i
slutet av november i Skellefteå, där vi då utvärderar årets konferens, träffar representanter för
Skellefteå kommun, besöker konferensanläggningen, undersöker utflyktsmål, träffar Destination Skellefteå som håller i förhandsbokningen
av hotell mm.

Ett arbete som inte är helt lätt då det gäller att
förutse vad som bör tas upp nästa höst samt att vi
måste våga göra förändringar i vårt upplägg så
att vi inte fastnar i samma spår och bara gör upprepningar.
Styrelsen hälsar alla välkomna till nästa års konferens 12-14 september i Skellefteå.

Lennart Westberg
FSBS ordförande

Men den viktigaste delen är dock att få till ett intressant program med duktiga föreläsare under
konferensdagarna 2012.

Tre hedersmedlemmar, två som startade föreningen och den
tredje - FSBS första kvinnliga ordförande Gun-Britt Solberg!
Inger Niklasson och Margareta Karlsson flankerar

Onsdagen den 14 september
Ordförande Lennart Westberg öppnade
FSBS 37:e årskonferens med att hälsa alla välkomna till Karlstad.

……

Välkomna!

Boverket och nya PBL…

Henrik Lindblom, tidigare KS-ordförande
gav konferensdeltagarna några historiska årtal
för staden.
 År 1584 grundas staden.
 År 1865 äger stadsbranden rum.
 År 1990 blir högskolan universitet.
 År 2011 står Karlstad Congress Culture
center färdigt med plats för 1 600 konferensdeltagare.

Yvonne Svensson, Rättschef på Boverket
berättade om den nya webbaserade vägledning
som finns att tillgå på Boverkets hemsida –
”Kunskapsbanken”.
Boverkets föreskrifter följs när det gäller byggregler och konstruktionsregler. Dessa regler tas
fram efter bemyndigande från regeringen.
En av Boverkets största uppgifter är just nu att
ta fram certifieringsföreskrifter för certifiering
av kontrollansvariga, sakkunniga och för OVKkontrollanter.
Ny regelsamling för OVK kommer senare.
BÄR (bygg- och ändringsreglerna) kommer i
framtiden att ingå i BBR (Boverkets byggregler).

I övrigt präglas staden av tunga stenbyggnader
med breda gator, stora kvarter och den fantastiska älven som rinner genom staden. Staden
driver egen lokaltrafik och kollektivtrafik som
inte bara tar sig fram på stadens gator och torg
utan även på älven som flyter genom staden

Utformning och tillgänglighet i bygglovprocessen

När det gäller tillgänglighetskraven gäller dessa
inte för arbetslokaler och fritidshus om högst 2
st. lägenheter, och i en- och tvåbostadshus där
terrängen ej så medger.
Tillgängligt wc ska finnas för allmänheten och i
arbetslokaler med minsta måtten 2.2m x 2.2 m
per våningsplan. Skyltning, ledstråk och behov
av hörselslinga bör diskuteras innan startbeskedet lämnas.

Ingrid Hernsell och Agnes Jensen-Carlén,
arkitekter på Boverket pratade om utformningskrav och tillgänglighetskrav vilka granskas i bygglovet och inte i startbeskedet.
Vid mindre projekt än en- och tvåbostadshus
den kan den lägre nivån på redovisningen tilllämpas. Annars bör lägenhetsareor och möblerade ytor redovisas på bygglovsritningen. Utrymmen för hygien, daglig samvaro, sömn/vila,
matlagning, måltider, tvätt/tork, förvaring,
hemarbete är utrymmen som ska kunna redovisas i dagens bostäder.
Vid LSS- och SOLboende kan utrymmen flytttas till gemensamma utrymmen, detsamma gäller för studentboende om maximalt 12 st. lägenheter.
Förrådsutrymmen och tvättmöjligheter ska finnas inom 25 meters gångavstånd.

Avfallsutrymmen ska finnas tillgängligt inom
50 meters avstånd från entré.
Entréplanet ska vara tillgängligt i sin helhet, vid
tillbyggnader ska dock endast den tillbyggda
delen utföras tillgänglig.

4 månader med nya PBL-erfarenheter

Rune Johansson, Byggutbildarna och SvenÅke Sonesson, f.d. bygglovchef m m berättade
vad den nya lagen har medfört för erfarenheter
under de första 4 månaderna.
Som alla känner till så kräver den nya lagen allt
mer resurser ifrån landets kommunkontor.
Statistik visar på att kommuner i storlek mellan
26 000 – 61 000 inv. har skaffat sig nya resurser av nya bygglovhandläggare etc.
Lovbeslutet:
- ges inom 10 veckor, under förutsättning att inlämnade bygglovshandlingar är kompletta. Efter att handlingarna är kompletta ska bekräftelse
på detta skickas till den sökanden.
- lämnat lov gäller i 5 år från laga kraft datum.
- åtgärd ska startas inom 2 år från datum för lagakraft.
- utsedd kontrollansvarig ska stå med i bygglovsbeslutet
- åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked
har lämnats.
- detaljplanen måste ha vunnit laga kraft innan
arbetet får påbörjas.
- annan part (fastighetsägare t ex) skall ta del av
beslutet.
- nämnden ska kungöra lovbesluten i Post- och
Inrikes Tidningar och samtidigt låta kända
sakägare ta del av beslutet.

Några ”kom-ihåg” vid tekniskt samråd,
startbesked och kontrollplanen:
- redogör för byggherrens ansvar vid det tekniska samrådet
- är kontrollplanen förankrad i kontraktshandlingar kan ibland vara en motiverad fråga till
byggherren
- förhindra byggfukt.
- kontroll mot VAD är viktigt att kontrollplanen ger besked om
- kontrollplanen fastställs i startbeskedet.
- projekteringen och projekteringshandlingar är
en viktig diskussionspunkt på det tekniska samrådet innan startbesked lämnas.
-ingen detaljredovisning behöver normaltpresenteras, det handlar om att skapa sig ett förtroende för aktuella aktörer i projektet.
- bevis om tecknad byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd krävs för slutbesked.

PBL – Paneldiskussion – frågestund

Sanktionsavgifterna är baserade efter Bruttoarea (BTA) oavsett om ärendet handlar om fasadändring eller ändrad användning.
Slutbesked krävs i alla ärenden som kräver lov
eller anmälan
Byggfelförsäkring skall finnas tecknad, när sådant krävs, innan startbesked lämnas.

Yvonne Svensson, Rune Johansson, Annika
Gustafsson, Kjell Sundström och Sven-Åke
Sonesson.
Efter kaffet tog panel vid. Denna gång tog man
upp ett antal intressanta frågeställningar inkomna ifrån föreningens medlemmar.

Kontrollansvarig behöver ej utses vid garage,
uthus eller andra småbyggnader om inte nämnden beslutar annat.
Carportens/Balkongens Öppenarea
(OPA) ingår ej i detaljplanens maximala BTA.

Sammanhållen bebyggelse ersätter samlad
bebyggelse
Enligt panelen bör minst 3 st. huvudbyggnader
ingå i bebyggelsen för att tolkas som sammanhållen bebyggelse. Det är dock upp till nämnden att bedöma om bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av bebyggelsen.
Friggebodsrätten finns inte i radhusområden om inte radhusen är enskilda fastigheter.
Plank och murar utanför detaljplan bedöms
normalt inte vara bygglovpliktigt
Projektören kan vara kontrollansvarig, dock
inte om han ingår i arbetsplatsorganisationen.

Vid årsmiddagen underhöll Star Boys på ett musikaliskt och humoristiskt sätt

Torsdagen den 15 september
Manligt – kvinnligt - mänskligt

Anna-Lena Brundin, skådespelare
En lysande föreställning som hade allt. Tajming och växlingar från mycket snabb till
alldeles långsamt tempo, sedan en stegring
där slutpoängen kommer med publikens
skrattanfall. Det var inte bara observationer
inom temat "manligt-kvinnligt-mänskligt”,
föreställningen berörde hela livet, hon drev
med det mesta, bantningshysteri, ätstörningar, åldersnoja, depressioner och rådet var
”skit i det”. Hon fick oss att lyssna, skratta,
känna och tänka till.
Vi fick för några få minuter ha en egen Edith
Piaf, varm, fyllig röst, utmärkta gester och
”rätt” dialekt var de perfekta ingredienserna.
Hon ägde både scen och publik!

Sammanhållen planerings-, fastighetsbildnings- och genomförandeprocess

Maria Rydkvist, programchef från Boverket
berättade om Boverket och Lantmäteriets samarbete för att få till stånd en bättre samordning
av fysisk planering och fastighetsbildning.
Samverkan bedrivs i ett 5 årigt program med
följande vision:
Sverige år 2020 tillämpar ett regelverk för
planerings- och plangenomförandeprocessen
som av medborgare och sakägare upplevs
som en sammanhållen process. Utifrån denna
vision har följande målbild för 2015 tagits
fram, Sverige år 2015 hanterar planläggning
och plangenomförande som en sammanhållen effektiv och flexibel process. Programmet
ska samordna och initiera verksamheter inom
Boverket och Lantmäteriet för att nå målen
som bland annat består av framtagande av
gemensam processbeskrivning, trygga ett
helhetsperspektiv på utbildningsmaterial, att
det finns ett samspel mellan det standardiseringsarbete som bedrivs inom planinformation och Boverkets uppdrag om harmonisering.
Programmet leds av en styrgrupp med Martin
Storm, Boverket som ordförande. Arbetsgruppen består av Maria Rydkvist Boverket
programchef, Eva Swensson Lantmäteriets
biträdande programchef, Mikael Jardbrink
Boverket, Mats Halling och Karolina Andersson från Lantmäteriet. Till programmet
är knutet en referensgrupp med företrädare
för KLM, SKL, Länsstyrelserna, kommunala
planerare, byggherrar m.fl.

Presentation av 2012 års konferensort

Göran Åström, Förvaltningschef Bygg och miljökontoret, Skellefteå hälsade oss välkomna till
FSBS utbildningsdagar 12 – 14 sept 2012 i Skellefteå med en liten introduktion av staden och
kommunen som täcker samma yta som Skåne.
Han inviterade oss till lunchen med en försmak
av Västerbotten …..

Rättsfall inom PBL´s område

Annika Gustafsson, advokat
Advokatfirman Fylgia
Annika hade ett stort antal rättsfall som hon refererade och ibland kommenterade med glimten
i ögat. Alla rättsfallen berör naturligtvis den
äldre PBL men i många av fallen kommer de att
vara vägledande även i fortsättningen.
Samtliga dessa finns på föreningens hemsida.
Här kommer några exempel på rubriker i dokumentationen där också utdrag från rättsfallen är
medtagna.
Rådgivningsansvaret
Halmstads tingsrätts dom 2010-11-11, mål nr T 818-05
Detaljplanekravet fick inte utgöra skäl för avslag på
bygglov RÅ 2010 ref. 90
Detaljplanekravet fick hävdas för avslag på förhandsbesked
Kammarrätten i Sundsvall dom 2010-11-08, mål nr 92110
380 meter mellan djurhållning och bostadsfastighet –
ej skäl för avslag
Kammarrätten i Göteborg dom 2011-02-07, mål nr 230210
Tidsbegränsat bygglov upphävt – ej tillfällig åtgärd
Kammarrättens i Jönköping dom 2011-03-15, mål nr
1973-10
Vindkraft tilläts mot kommunens vilja
Kammarrättens i Jönköping dom 2010-11-17, mål nr
3379-09
Förhandsbesked om bygglov nekat p g a riksintressenaturvård, friluftsliv
Kammarrättens i Göteborg dom 2011-01-17, mål nr
7082-09

Effektiv samverkan mellan kommuner
inom PBL´s område –
Bygglovalliansen i Stockholmsregionen

Per Lagheim och Inga-Lill Segnestam
2004 inledde sex kommuner (Lidingö, Nacka,
Tyresö, Täby, Upplands Väsby och Österåker),
under ledning av projektledare Johannes Helfrich ett samarbete för bland annat benchmarking och utveckling av bygglovprocessen.
Arbetet är organiserat i projektform med styrgrupp och arbetsgrupper. Med tiden har samarbete inletts med bland annat KTH och SKL.
2011 medverkade 18 kommuner i Bygglovalliansen med att utveckla benchmarking, kompetens, redskap, arbetsprocessen, nätverket och argumentationen. Samarbetet har bland annat resulterat i KTH kursen, ”Bygglov i praktiken”
och exempelritningar samt samarbete med andra
aktörer i branschen. Vidare så är ett av syftena
att bistå i arbetet med att starta liknande allianser
i andra delar av landet. Vi tackar Per Lagheim
Täby kommun och Inga-Lill Segnestam Vallentuna kommun för ett intressant föredrag som säkert sätter fart på samverkan ute i kommunerna.

Stadsplanering i ett
översvämningsperspektiv

Klas Jansson, Karlstad kommun
har arbetat mycket med översvämningsfrågor
beroende på Karlstads utsatta läge när det gäller
risken för översvämningar både från Klarälven
och Vänern.
Vänern den största insjön i hela EU-området.
Karlstad har stora områden som påverkas vid
höga vattennivåer om hänsyn tas till den 100årsnivån som man räknat på. Denna 100årsnivån tenderar att på sikt bli en 20 års nivå.
Statliga utredningar har tagits fram om vad som
händer vid översvämningshot för området runt
Vänern. För att minimera risken för översvämningar är att släppa ut mer vatten från Klarälven.
Det finns en arbetsgrupp som består av kommuner runt Vänern som arbetar med problematiken
med för höga vattennivåer. I Karlstads kommun
har KF antagit ett översvämningsprogram där
det skall finnas beredskap att möta
översvämningsrisken
både på kort och på lång sikt.
Stadsvandring/bussrundtur vidtog sedan som
uppskattades mycket av konferensdeltagarna.
Torsdagen avslutades på Nöjesfabriken med god
mat och bra underhållning med irländsk touch av
Dublin Fair.

Fredagen den 16 september
Den nya förvaltningslagen

Lagens betydelse för PBL:
– Bestämmelser för dröjsmål vid handläggning
– Bestämmelser om tolkning och översättning
– Bestämmelser om framställning från enskild
– Bestämmelser om myndighetens utredningsmöjlighet
– Regler om kommunikation
– Regler om motivering av beslut
– Bestämmelser om besluts verkställbarhet
– Bestämmelser om rättelse av beslut

Chefsjurist Germund Persson, SKL, informerade oss på fredagsmorgonen om ett förslag
till ny förvaltningslag, som presenterades under
våren 2011. Förslaget har varit ute på remiss
under sommaren-hösten 2010. Remissvaren
finns sammanställda i DS 2010:47 och kan beställas på Fritzes.
Nya förvaltningslagen föreslås träda ikraft den
1 januari 2012, men enligt Germund blir den
inte klar förrän tidigast 1 juli 2013 eller 1 januari 2014.
Motiven för en ny förvaltningslag har varit att
det är brister i nuvarande lag, svårtillämpade
bestämmelser, luckor i regleringen och bristande systematik – hur reglerna förhåller sig till
varandra. Anpassning till EU-rätten och Europakonventionen. Anpassning till dagens informationsteknik – e-förvaltning.
Den nya förvaltningslagen har moderniserats
språkligt men även gjorts mer teknikneutral.
Den har fått en tydligare skrivning av när en
handling ska anses inkommen till en myndighet.
Det blir tydligare krav på hur myndigheten ska
dokumentera händelser och steg under ett ärendes handläggning samt kring myndighetens beslutsdokumentation.
Av de ca 100 remissyttranden som inkommit är
de flesta positiva.

– Bestämmelser om överklagande
Lagstiftningsärendets fortsatta hantering:
*Fortsatt beredning av ärendet inom Regeringskansliet
*Behov av kompletterande utredning i vissa
delar
*Lagrådets remiss
*Proposition
*Riksdagsbehandling
*Tid för genomförande
Utredaren bedömer att reformen totalt sett
medför besparingar. På varje punkt där det föreslås åtgärder för att förbättra rättssäkerheten
har det också vägts in effektivitetsaspekten.
Skyndsam handläggning har varit ett eget och
genomgående tema.

Riksdagens ombudsmän – JO
JO´s tillsyn i PBL-ärenden

Hur handläggs en anmälan
JO får in ca 7 000 klagomål per år, ca 50 % av
alla anmälningar utreds och 10 -12 % av dessa
leder till kritik från JO.
För det mesta leder det till anvisningar och
vägledningar istället för åtal.
Anonymt klagomål utreds inte. Anmälningar
äldre än två år utreds inte, om det inte finns
särskilda skäl.
JO kan ta upp ett ärende på eget initiativ efter
att ha läst om det i t ex press.
Inspektion

Chefsjurist Charlotte Håkansson och jurist
Charlotte De Geer Fällman började sitt anförande med lite historik.
JO-ämbete är mer än 200 år gammal organisation och finns i över 100 länder. Sveriges första
JO var Lars Augustin Mannerheim (1810-23).
Han hade ca 100 anmälningar per år. År 1941
blev det klart att kvinnor kan väljas till JO, men
inte förrän 1987 fick vi vår första kvinnliga JO.
*JO är riksdagens kontrollmakt. 1957 fick JO
tillsynen över kommunerna. JO verkar idag för
att kritiskt granska myndigheternas arbete och
bevaka varje enskild människas rättighet att få
rätt behandling. Idag finns det fyra justitieombudsmän, två kvinnor och två män.
*JO har en preventiv, vägledande funktion.
*JO har en fristående ställning till Riksdagen
och Regeringen.
*JO har till uppgift att ha tillsyn över statliga
och kommunala verksamheter med myndighetsutövning. Inget är hemligt för JO. Sekretess
gäller inte. De har obegränsad tillgång till alla
handlingar.

Ett JO-besök hos byggnadsnämnden varar i 2-3
dagar. De vill bland annat se protokoll, delegationsbeslut och de äldsta oavslutade ärendena.
JO håller en muntlig genomgång med myndigheten. Besöket avslutas med ett inspektionsprotokoll. Granskningen avser inte sakfrågor utan
enbart den formella hanteringen av ärendet.
Exempel på JO:s iakttagande vid inspektion
Registrering av handlingar:
Allmänna handlingar ska registreras så snart de
kommit in till myndigheten. De behöver inte
diarieföras, huvudsaken är att man har ordning
på när de kom in.
Tjänstemännens egna e-postlådor ska bevakas
när de är borta.
Dokumentation:
Vid muntlig kontakt eller platsbesök vid inspektion ska det registreras vad man kommit
överens om - alla uppgifter för ärendets bedömning. Iakttagelser som görs vid syn ska dateras och signeras. Blyertsanteckning godtas
inte.
Beslutets utformning:
Ett beslut som gått någon emot måste motiveras. Viktigt att villkor och upplysningar står
under olika rubriker.

*JO:s beslut är ej rättsligt bindande.

Om villkor finns i ett positivt förhandsbesked
ska överklagandehänvisning bifogas.

*JO kan kritisera myndigheten eller en enskild
tjänsteman. Tjänstefel kan åtalas med varning
eller löneavdrag som följd.

Strandskydd och bygglov ska skrivas i två beslut.
En rättelse i ett justerat protokoll ska styrkas av
justerarna.

Många klagomål som kommer till JO är på
överklaganden som tagit lång tid innan de
skickats vidare till nästa instans. De bör skickas
inom en vecka.

Planering – införande – genomförande av nya PBL-rutiner

Myndigheten har omprövningsplikt.
Utlämnande av handlingar:
I Tryckfrihetsförordningen 2 kap. står bland
annat:
Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen kunna visas upp utan avgift hos
myndigheten. Allmänna handlingar ska också
kunna lämnas ut som utskrift – i vissa fall mot
avgift. Utlämnande kan också ske i elektronisk
form om det inte finns någon bestämmelse
som förbjuder det eller det är olämpligt. Det
kan vara olämpligt från ett integritetsskyddsperspektiv.
Om man vill läsa JO:s ämbetsberättelser finns
de på hemsidan www.jo.se

Jurist Beatrice Udén och chefsjurist Sven
Boberg, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg,
visade på ett informativt sätt hur nya PBL implementerades på deras kontor. De startade upp
ett projekt sommaren 2010. Projektmålet var att
”Alla på stadsbyggnadskontoret ska från den 2
maj 2011 kunna arbeta på ett självständigt och
professionellt sätt enligt nya PBL. Samtidigt
ska den gamla lagen kunna hanteras för ärenden inkomna före den 2 maj 2011”.
En utbildningsplan togs fram med syfte att alla
medarbetare skulle ha rätt utbildning till den 2
maj.
Enskilda och företag fick möjlighet till utbildning under en ”bygglovkväll”.
En översyn av verksamhetsrutiner och mallar
gjordes. Rutiner sågs över och alla skulle veta
vem som gjorde vad.

Två f d ordföranden – Yngve Käck och Britt Höckerbo som
trivdes i Karlstad.

Verksamhetshandbokens innehåll är följande:
Handbok för byggprocessen
Rutiner för handläggning
Rutiner för byggprocessen
Vem gör vad
Polices och riktlinjer
Projektet avslutades den 2 maj 2011. Grundförutsättningarna för projektet hade uppnåtts.
Därefter övergick ansvaret till varje avdelning.

Det blir alltid som man tänkt sig

Sammanfattning
 Tänk målstyrt – Det du fokuserar på får
du mer av.
 Träna mentalt – Träning ger färdighet.
 Ha rätt mental inställning – Rätt attityd
är viktigare än rätt resurser.
När det gäller oflyt är det viktigt att tänka att
framrutan ska vara större än backspegeln. Se
framåt ….
För dig som vill fördjupa dig mer i konsten att
vara bäst när det gäller finns boken som Olof
gett ut – ”Det blir alltid som man tänkt sig”.

Avslutning
Olof Röhlander, talare, inspiratör och föreläsare, fick oss alla att tänka till om begreppet
”mental styrketräning”.
Med sin inlevelseförmåga och karisma gav
Olof oss många tillfällen till både skratt och
allvar och följande frågor/ påståenden togs upp:
Ska man ha en plan i sitt liv?
Ja - om inte hamnar man lätt i någon annans
plan och vad är då tänkt för dig?
I livet går det upp och ner.
”Varje dag ovan jord är en bra dag.” Tänkvärt!
Tre ord som är viktiga – lust, glädje, vilja.
Många av oss jobbar med för många måsten.
”Är du din egen bästa vän eller din egen värsta
fiende?” Kanske rädd för att misslyckas eller
inte vilja.
Knep: Vända tänket! Du ska tro på dig själv så
kommer det att gå bättre!
Motgångar kan göra att man blir revanschsugen.
Varje dag är viktig. ”Upplevelsen av livet är
det som är livet!”

Ordföranden Lennart Westberg avslutade
FSBS´s 37:e konferens med ett stort tack till
alla som på något vis varit inblandade i konferensen.
Alla deltagare uppmanades att besvara den enkät som skickas ut efter konferensen, då styrelsen ser det som viktigt att få in synpunkter om
årets konferens samt att få in förslag på föreläsare och innehåll i nästa års konferens.
Slutorden blev: Passa på att påverka nästa års
konferens och vi ses 12-14 september 2012 i
Skellefteå.

Röster från några deltagare på FSBS konferens
Med KCCC i bakgrunden och Karlstadsolen i
blick får vi lov att ställa några frågor innan det
bär åter till Karlshamn igen, från vänster:
Andrea Hellsberg, Martin Lindholm, Adam
Laurin, Karin Olsson.

Vad skulle ni vilja se nästa konferens om ni fick
välja?
- Det ska bli spännande att höra hur vissa rättsfall utvecklar sig och nya rättsfall från Länsstyrelserna i samband med nya PBL och hur frågor som hänger lite löst än så länge till slut
landar. Bland annat om man kommer att arbeta
olika i små orter jämfört med storstadsregionerna.
Förutom för Adam var det premiär för FSBS
utbildningsdagar för Karlshamnsgänget som
gärna åker till Skellefteå om cirka ett år.

Hur vill ni sammanfatta utbildningsdagarna i
Karlstad?
- Roligt, God mat, svarar alla med en röst.

Linda bygglovschef och Eva-Lena förvaltningschef från Halmstad var nöjda med utbildningsdagarna i Karlstad. Båda var på plats för
att nätverka och få höra om det senaste inom
den nya PBL´s område.

Vad minns ni särskilt ?
- För mej som nyligen börjat arbeta i kommunen var det speciellt intressant att få höra om
förvaltningslagen svarar Martin
- Rättsfallen tycker samtliga var bra, det
skulle man kunna ha mer av, med ytterligare
djupare analys om resonemangen bakom
domarna.
Paneldebatten blir bättre år efter år, tycker
Adam som besöker FSBS utbildningsdagar för
femte gången, och får gärna vara ett pass till.
Sedan minns man naturligtvis Anna- Lena och
Olof Röhlander, positiva inslag inflikar Andrea
och Karin

Från vänster på bild
Linda Raimosson , bygglovchef
Eva-Lena Torudd, förvaltningschef

FSBS konferensorter och antal deltagare
1975 – 2011
Deltagare på FSBS utbildningsdagar
Karlstad 11
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Örebro 09
Visby 08
Östersund 07
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Helsingborg 99
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Huddinge 75
0

100

200

300

400
Antal deltagare

500

600

700

800

Statistik Karlstad 2011
Deltagare
Politiker
Byggloving. /gransk.
/ handl.
Stads- plan- bygglovarkitekter
Assistenter
Byggnadsinspektörer
Sekreterare
Chefer
Ingenjörer
Övriga

2010
2011
Kalmar
Karlstad %

2009

2008

1

30

4

Varberg

Stockholm

Östersund

100 17,5

90

20,9

114

17,1

147 25,8

96

22,3

164

24,6

102
(18%)
86
(15%)

119
93
(20%) (17%)
86
67
(15%) (13%)

108 st
(17%)
107 st
(17%)

64 11,2

42

9,8

74

11,1

76
(14%)

72
79
(12%) (15%)

69 st
(11%)

68 11,9

57

13,3

102

15,3

62 10,9

47

10,9

68

62 10,9

48

11,2

72

53

9,3

42

9,8

49

2

0,4

0

0,0

5

12

2,1

8

1,9

20

68
72
73
(12%) (12%) (14%)
10,2
67
58
60
(12%) (10%) (11%)
10,8
64
74
64
(12%) (13%) (12%)
7,3 50 (9%)
46
40
(8%) (7%)
0,7 14 (3%)
26
33
(4%) (6%)
3,0 27 (5%)
33
26
(6%) (5%)

92 st
(14%)
71 st
(11%)
91 st
(14%)
53 st
(8%)
23 st
(3%)
32 st
(5%)

114 16

6

Växjö

%

94 13

9

2004

Visby

77 11

63

2005

%

183 25

8

2006

Örebro

%

103 14

60

2007

165 av Sveriges 290 kommuner/städer var representerade.


deltagarna kom från Kiruna i norr till Ystad i söder



av deltagarna var 399 (56 %) kvinnor och 311 (44 %) män



av deltagarna var 256 (46 %) medlemmar och 314 (54 %) icke medlemmar



kommuner/städer med flest deltagare förutom värdkommunen var:

Uppsala
Falun
Norrköping
Skellefteå
Mölndal
Södertälje
Sala
Umeå
Kalmar

10
11
13
13
14
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15
15
16

