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Utbildningsdagarna 2012 i
Skellefteå

När vi i styrelsen nu summerar FSBS 38:e års
konferens så kan vi konstatera att trots det
långa avståndet för många deltagare, blev vi
ändå ca 520 personer. Vi hoppas att alla
deltagare hade intressanta, lärorika och
trevliga dagar i Skellefteå.
Personal från Skellefteå kommun har allt från
första stund vi bestämde oss för Skellefteå
som konferensort, ställt upp och hjälpt till för
att allt skulle bli så bra som möjligt igenom
hela arrangemanget.

är mycket nöjda med konferensanläggningen
Folkparken.
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.

Alla var inställda på att visa upp den trevliga
staden Skellefteå för oss besökare från övriga
Sverige. Och det lyckades man bra med.
Föreläsning om stadsbyggnad i Skellefteå,
stadsrundtur med bussar samt guidade
stadsvandringar var mycket bra inslag i vårt
konferensprogram.
Vi i styrelsen är mycket tacksamma för
kommunens engagemang.
Lokaler och teknik i toppklass, god mat alla
dagar, väl fungerande kvällsaktivitet på
onsdagskväll samt en duktig och
serviceinriktad personal som tog hand om oss
på bästa sätt under hela vistelsen gör att vi

Årsmiddag, en festlig kväll, där deltagarna
avnjuter en trerätters middag. Underhållning
under middagen och därefter dans till orkestern
Elisas.

Konferensmaterial från Skellefteå
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.

Vi i styrelsen vill rikta Ett stort Tack till
Skellefteå kommun för det trevliga mottagandet
och allt stöd vi fick både före och under
konferensen.
Vi tackar våra kontaktpersoner, föreläsarna samt
guiderna från stadsbyggnadskontoret i Skellefteå
kommun.
Vi tackar även våra före läsare, den duktiga
personalen på Folkparken, Destination Skellefteå
och Swedish Lappland DMC samt alla andra som
på något vis var delaktiga under
utbildningsdagarna.
Nästa års konferens
2013 års konferens kommer att hållas i Jönköping.

Lennart Westberg från Hudiksvalls
kommun, valde efter 8 års intensivt arbete att
tacka nej till fortsatta uppgifter i styrelsen.
Lennart har under åren lagt ner otroligt
mycket arbete
Niklas Ottosson från Skövde kommun, Kalle
Bylin från Hudiksvall kommun, Christina
Johansson från Östersunds kommun och
Tomas Wahlström från Upplands Väsby
kommun valde efter många år i styrelsen att
lämna oss.
Samtliga avtackades för sina fantastiska och
värdefulla insatser.
Till ordförande för ett år valdes jag Leif
Johnsson.
Till nya styrelsemedlemmar valdes Henrik
Wetterholm från Borås och Anne Eriksson
från Båstad.
Alla de nya kommer att tillägnas en
utförlig presentation i medlemsblad nr 1,
2013.
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.

Styrelsen påbörjar redan nu planeringen av pro
grammet. Vi kommer att träffas några dagar i slutet
av november i Jönköping, där vi då utvärderar årets
konferens, träffar representanter för Jönköpings
kommun, besöker konferensanläggningen,
undersöker utflyktsmål, träffar Destination
Jönköping som håller i förhandsbokningen av
hotell m.m.
Men den viktigaste delen är dock att få till ett
intressant program med duktiga föreläsare under
konferensdagarna 2013.
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 den 18-20 september i Jönköping.

Leif Johnsson
FSBS ordförande

Onsdagen den 14 september

Ordförande Lennart Westberg öppnade
FSBS 38:e årskonferens med att hälsa alla välkomna till Skellefteå

Välkomna!

Kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå
Bert Öhlund
-gav konferensdeltagarna några historiska
årtal för staden.
År 1845 fick staden stadsrättigheter.
År 1855 utsågs stadens ordningsman vid uppförande och tillsyn av byggnader.
År 1875 fick inspektionen sin första anmälan
i form av stenfotutförande
Skellefteå är bland landets 30 största
kommuner och har nästan lika stor yta som
Skåne län. Kommunen omges av en ca 36 mil
kustremsa.
År 1974 bildades kommunen. I kommunen
inryms 8 st. badhus, 5 st. ishallar, 2 st.
fotbollshallar, 3 st. konstgräsplaner och 18 st.
byggnadsminnen.
Basnäringen består av skogen, sågverken och
smältverken.

16 månader med nya PBL… …

Yvonne Svensson, Rättschef på Boverket
- informerade först om att Boverket ihop med
BKN (Bostädernas kreditnämnd) bildar en statlig
myndighet fr.o.m. den 1 oktober 2012.
- Riksintressen är svåra att förstå, sköts dåligt
bland Boverket, tjänstemän på Länsstyrelserna
och kommunerna. Boverket har uppsiktstillsyn.
Bedömningen av påtaglig skada ska göras, men
det finns absolut inget förbud mot att bygga
inom riksintressen.
Fr.o.m. den 9 juli 2012 blev Boverket tillsynsMyndighet när det gäller energideklarationer.
Fastighets mäklare ska informera i sina annonser om
aktuell energiförbrukning.

BBR 2013, strandskydd

På gång och senaste nytt från SKL

Ingrid Hernsell och Yvonne Svensson

Anna Eklund och Jörgen Sandström

- berättade om de nya kapitlen i BBR. Brand,
Energi och Ändring av byggnad kommer att
justeras.

Anna berättade om vad SKL arbetar med just nu
för att stödja kommunerna, bland annat
redogjordes för inriktningen på arbetet med den
nya taxan.
Olika samarbeten bland annat med Bygglovalliansen som resulterat i ett antal standardmallar
som stödjer bygglovsprocessen.

De nya delarna gäller fr.o.m. den 1 januari
2012 med övergångsbestämmelser till den
1 januari 2013.
Den nya BBR 2013 är beräknad att gälla fr.o.m.
den 1 juli 2013, remisstiden är t.o.m. den 15
oktober 2012.
Boverket kommer att ha som framtidsmål att
revidera BBR vart 5é år.
Yvonne Svensson
- pratade om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, (LIS). Enligt PBL skall kommunerna
ha med LIS i sin översiktsplanering.
Planeringstöd för LIS kan sökas hos Boverket
senast den 31 december 2016. Boverket har ett
totalt stöd på ca 35 milj. kr.

Annat som pågår under året är, bland mycket
annat, uppdrag gällande ökat bostadsbyggande,
byggkravsutredningen, förtydliga regelverket
gällande plangenomförandet,
planeringsberedskap och hur man kan möta
byggbranschen på ett bra sätt i planeringen.
Vi fick även uppmaningen att utmana
riksintressena, motivering bör ske från fall till
fall vid jämförelse med andra intressen.
I linje med arbetet för en modern förvaltning har
vi nu SKL:s stöd att inte nödvändigtvis stämpla
ritningar, förutsatt att man hittar ett annat sätt att
hålla ordning på inkomna handlingar får man väl
förmoda.
Jörgen målade upp tänkbara visioner inför
framtiden.
Idéer om att vända lite på ordningen med någon
form av självdeklaration där en aktör gör färdigt
underlaget för beslut och sedan avgör kommunen
om det är rimligt.
Möjliga lösningar kan även handla om den typ
av regelstyrd handläggning som medger
automatisering av vissa moment.
Utvecklingen av att göra information tillgänglig
går i rasande fart, där tipset är att initiera
skapandet av dessa själva ute i kommunerna men
att gå samman flera stycken i kluster för att
förverkliga idéerna.
En generell uppmuntran till samarbete från SKL
alltså, att ta initiativ som leder utvecklingen
framåt.

Ny PBL – på rätt sätt
Planering och genomförande av teknisk
infrastruktur, den 29 maj 2012
Planprocessen, den 22 mars 2012
Genomförande tidigt i planprocessen, den 24
oktober 2011

Stig Åkerman, utredningssekreterare
PBL- kommittén
Kommittén fick i uppdrag av Regeringen att
underlätta införandet av den nya plan- och
bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.
Det har genomförts en mängd utbildnings- och
informationsinsatser till kommuner,
länsstyrelser och andra.

Många har sett seminarierna, Kraven på
tillgänglighet den 14 november var 339
uppkopplade, med i snitt 3,9 personer som tittade
tillsammans. 51 % anser att de har stor nytta av
seminarierna. Ytterligare synpunkter som kommit
fram är bl.a. att man spar tid och pengar, bra att få
se hur andra kommuner gör, det negativa var att
tekniken inte alltid var den bästa.

Inför den 2 maj hölls det orienteringskurser för
politiker och tjänstemän och översiktskurser för
tjänstemän, ca 140 regionala kurser
genomfördes.

Redovisning av plangenomförandets konsekvenser
för fastigheter den 10 oktober 2012. Lov- och
byggerfarenheter av ärenden enligt Ny PBL från
den 2 maj, del 2, den 6 oktober 2012. Utformning
och tillämpning av detaljplanebestämmelser, den
15 november 2012. Allmänna intressen som ska
beaktas i lov prövningen, den 29 november 2012.

I samverkan har det gjorts ett antal webbkurser:

Allt går att se på www.nypbl.se

LOV – och BYGGPROCESSEN

Det behövs många fler kontrollansvariga och
kommunerna behöver anställa fler handläggare,
konstaterar Boverket i sitt regeringsuppdrag om
hur den nya PBL har fungerat hittills. Ett
ytterligare regeringsuppdrag är att analysera
kommunernas kompetensbehov inom PBLområdet.

Lov- och byggerfarenheter av ärenden enligt
Ny PBL från den 2 maj, del 1, den 6 september
2012
Prövning av bygglov i nya PBL, den 19 april
2012
Byggsanktioner och viten, den 29 mars 2012
Kraven på tillgänglighet, den 14 november
2011
Enkla ärenden och det nya sanktionssystemet,
den 12 oktober 2011
Kontrollplanen, den 12 september 2011
Förändringar inom byggområdet, den 14 april
2011
ÖVERSIKTSPLAN och
PLANGENOMFÖRANDE
- en grund för strategiska beslut, den 27
september 2012

Stig avslutar föreläsningen med att visa en kort
film på sitt första barnbarn, en vinkande glad liten
Melker, för att påminna oss om plan- och
bygglagens portalparagraf, att bestämmelserna
syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda levnadsförhållanden och en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer.

Nya rättsfall inom PBL
Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstol
Berörd fastighetsägare?
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2011-10-17
nr 3438-11
Talerätt fanns för den klagande grannen trots att
han inte ägde mark inom detaljplanen, åtgärden
påverkade hans fastighetsvärde.

Annika Gustafsson, advokat
Advokatfirman Fylgia
Efter kaffet var det Annikas tur, som vanligt
handlade hennes pass om aktuella rättsfall,
alltför kort bara enligt många.
Annika började med att berätta om när hon
kom till Skellefteå i mitten på sjuttiotalet för
att jobba som inskrivningsdomare, hon fick
lära sig allt om lagfarter och att Snipp Snapp
Snorum Hej Basalorum inte bara är en
barnramsa utan namnet på fem byar i
Västerbotten.
Hon berättade även hur hon gjorde bort sig
grundligt på sitt nya jobb, hon kunde inte
förstå varför alla i Skellefteå höll på AIK
men ingen på Hammarby.

HFD 2011-11-10 nr 7790-10
Granne som begärt att BN ska ingripa mot
olovlig åtgärd innebär inte rätt att överklaga
nämndens beslut om det inte innebär att
anmälarens personliga eller ekonomiska situation
klart påverkas.
En granne som anmäler störande verksamhet på
en fastighet till en kommunal nämnd har normalt
klagorätt om hans anmälan lämnas utan åtgärd.
Får kommunen avgiftsbelägga skidspår?
HFD beslut om PT 2012-02-22 nt 6966-11
Ja, så länge det inte strider mot självkostnadsprincipen
Ska prövas av mark- och miljööverdomstolen
Har bostadsrättshavare talerätt?
HFD dom 2012-04-23, nr 270-12
Nej ansåg HFD eftersom de endast berördes
indirekt.

Här kommer några intressanta rättsfallen som
Annika tog upp, utförligare referat finns på
hemsidan.
Kommunens rådgivningsansvar
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-1214, T 4634-10
Näringsidkare som hade lagt ner
miljonbelopp på projektering och fick avslag,
stämde kommunen för bristande
upplysning/råd-givning, men kommunens
rådgivningsansvar var begränsat när bolaget
hade erfarna konsulter till sin hjälp.

Folkmusik förgyllde kvällen

Mål från Mark- och miljööverdomstolen och
kammarrätterna
Detaljplanekravet
Mark– och miljööverdomstolens dom 2012-0703, P10713-11
Ja det krävdes detaljplan för att bygga ett
enfamiljshus eftersom det är ett känsligt
kustområde och råder stor efter-frågan på mark
för bebyggelse.

0,5 m högre byggnadshöjd – mindre avvikelse
Kammarrättens i Stockholm dom 2012-02-16, nr
1657-11
Viss förlorad sjöutsikt – ej betydande
olägenhet
Kammarrätten i Göteborg dom 2012-05-29, mål
2575-11

Sjöbod fick inte bli kontor
Kammarrätten i Göteborg 2011-10-26, nr 585111
Inget detaljplanekrav för nybyggnad av
enbostadhus som ersatte garage
Kammarrätten i Göteborg dom 2011-11-22, nr
11770–11
Nej till strandskyddsdispens för att ersätta
gammal brygga
Mark- och övermiljödomstolen dom 2012-0507, M9143-11, Rätt av BN att besluta om
anstånd med bygglov eftersom
detaljplanearbetet hade inletts.
Kammarrätten i Göteborg dom 2012-06-01, nr
8586-11

Mingelmiddag med samiskt tema

Sex kvm – ej mindre avvikelse
Kammarrätten i Göteborg dom 2011-12-29, nr
5469-10
Inglasat uterum över fastighetsgräns är
mindre avvikelse
Kammarrätten i Göteborg dom 2011-12-19, nr
2789-11
Allt i sin ordning

Torsdagen den 13 september
YCDBRALAI

Expertpanelen besvarar frågor
om PBL

Klas Hallberg
Klas är en av Sveriges mest eftertraktade
föreläsare och har en enastående en-mansteater.
Klas är helt enkelt trött på att se hur människor
och organisationer slösar bort så otroligt mycket
energi på nonsens istället för att få saker gjorda.
Är inte ett syfte med en organisation att ta fram
det bästa hos sina medarbetare för att nå sina
mål – eller har organisationer blivit alldeles för
mycket ett stöd för själva systemet? Detta låter
allvarligt, men Klas ger allting en rolig vinkling
med många goda exempel. Han resonerar
mycket kring vad som är effektivitet. Få mer
gjort på kortare tid är det som det handlar om.
Ägnar vi oss åt fel saker? Hur skapar vi
organisationer som underlättar framgång?
Få utveckling på din energi. Välj vilka möten du
vill gå på. Då får du många timmar över till ditt
verkliga jobb och får något gjort.
Ta ett steg tillbaka, spring inte med i en stressig
vardag. Ta tvåminuterspauser. Då kan du få mer
gjort genom att arbeta mindre.
Det som kännetecknar Klas Hallbergs
framföranden är blandningen mellan humor och
allvar. Han har en fantastisk förmåga att låta
åhörarna pendla mellan skratt och eftertanke.
Vill du veta mer, läs boken YCDBRALAI.
Klas har även en hemsida,
http://www.klashallberg.se

Yvonne, Annika och Yngve hade gått igenom ett
gediget material med inskickade frågor och hade
förberett frågorna mycket bra med tydliga svar
och bra live-kommentarer. Deras olika
expertområden visade tydligt de svårigheter som
byggnadsnämnderna brottas dagligen med runt
om i landet. Det finns flera tolkningar och sätt att
lösa problemställningar på inom PBL. Detta
inslag är alltid lika efterfrågat på konferensen.
Denna gång hade en mängd frågor förberetts
men programmet var späckat och panelen fick
lämna plats för nästa talare. De lovade försöka
lägga ut svaren på Boverkets hemsida. Några av
de frågor som hann behandlas följer här.
De behandlade bygglovsplikten för hem för vård
eller boende (hvb) i enbostadshus och
konstaterade att det krävdes bygglov för ändrad
användning till näring samt att socialstyrelsen
skall godkänna verksamheten.
Frågan var om det utgår byggsanktionsavgift när
någon inte följt lovet, t. ex. om byggnaden
uppförts på rätt plats men blivit högre. Det ansåg
Annika för att de saknade lov och startbesked
medan Yngve ville lösa det genom att de fick lov
för åtgärden som utgjorde en annan utformning,
de borde inte få

Expertpanelen besvarar frågor

Rättsfall inom PBL

sanktionsavgift för de har lov och startbesked för
en byggnad på platsen, ansåg han. Hur löser vi 10
veckors handläggningstid när t ex Trafikverket tar
3 veckor för ett remissvar? En lösning var att
ärendet inte är komplett förrän remissvar
inkommit.
Hur hanterar vi ovårdade tomter med bilar och
dylikt? Byggnadsnämnden är skyldig att ingripa.
Finns olja, bensin eller andra miljöfarliga ämnen
skall även miljönämnden kontaktas. Annika
påpekade tydligt att förelägganden måste vara
tydligt utformade för att domstolen skall ta dem.

Annika Gustafsson, advokat
Advokatfirman Fylgia

Var sänder vi brev till avliden? Till
dödsbodelägare eller förvaltare av dödsboet. Går
det inte att hitta någon så kontakta allmänna
arvsfonden och ta reda på vad som händer.

Ingen komplementbyggnad utan huvudbyggnad.

Väderskydd, cykelställ och plattform/perrong
ingen lovplikt så länge de saknar tak annars
bygglov.
Ridhusverksamhet är inte bygglovsbefriad.
Fler svar finns på Boverkets hemsida.
Om sökt lov i efterhand när de redan tagit den
ändrade användningen i bruk så blir det ingen
sanktion för att de inte sökt lov men däremot för
att de påbörjat utan startbesked och tagit i bruk
utan slutbesked.
Slutbesked ska inte lämnas i startbesked eller lov.
Slutbesked kan ges trots att lovet inte vunnit laga
kraft. Handlingar är kompletta när de inkommit
till byggnadsnämnden inte när de kommer till
handläggare eller har granskats.

Fastighetsägare skall informeras om en
bygglovsansökan om det inte är uppenbart
onödigt. Det krävs inget godkännande.

Det krävs lov för väsentlig ändring av skylt.
Radhus räknas som en- och tvåbostadshus om de
har en egen fastighet annars flerbostadshus om
gemensam fastighet. Friggebod kan uppföras om
de är en- och tvåbostadshus men inte närmare
granne än 4,5 meter utan godkännande. Placeras
friggeboden närmare gräns mot gata än 4,5 meter
krävs bygglov även om gatukontor tillstyrkt.
Varje strandskyddsdispens gäller det den är sökt
för. En tomtplatsavgränsning ska alltid göras och
prövas för varje ny ansökan, inte hävda att
dispens har erhållits tidigare.
Får ni inte in handlingar till slutbesked gör då ett
åtgärdsföreläggande och kräv in de handlingar
som saknas.
Detta var några av alla de intressanta frågor som
panelen besvarade på ett utmärkt sätt.

Bygglovet – länken mellan det tänkta
och det byggda

Som med de flesta lagstiftningar, bygger de
formella reglerna ofta på människors
rådande uppfattningar om hur det bör vara.
Reglerna är inte tagna ur luften utan finns
för att bevara och förmedla kunskap. Vi
behöver reglerna för att vi skall få ett bra
byggt resultat. Gå ut och var ambassadör
för din kunskap och visa var skåpet skall
stå. Det var Örjans uppmaning till
oss alla.

En förbättrad bygglovsprocess

Örjan Wikforss, Arkitekt SAR/MSA,
professor KTH Stockholm
Örjans föreläsning var mycket gripande i sin
enkelhet. Han visade att samtalet och surret
mellan människor var grund för den
spridning av kunskap som samhället och
organisationer använder sig av utan att
egentligen veta om det.
Småpratet behövs även i arbetslivet. I detta
kalibrerar vi våra uppfattningar med andras
så att vi kan handla utan osäkerhet i ärenden
och vara effektiva. Småpratet flyttar den tysta
kunskapen. Minimöten ger handlingssätt.
Han påtalade vikten av att kunna hjälpa och
vägleda människor. Konsten att påpeka utan
att såra. Orden är ditt enda verktyg. Värna
om en god samtalsstämning, likväl som
ögonkontakt och leenden.
Han berättade för oss om sitt besök i
skärgården när han var liten. Hur
människorna kände ansvar för
byggnadskulturen och ville veta hur det
skulle vara. Sedan rättade de självmant det
som blivit fel. Kunskapen gick ofta i arv.
PBL reglerna finns där för att spara och
förmedla kunskap som tidigare gick i arv och
fördes vidare bland de yrkeskunniga.

Britt Höckerbo, Varbergs kommun
Britt gjorde en utförlig och intressant
genomgång av hur bygglovavdelningen på
Stadsbyggnadskontoret i Varberg gjorde när
de förändrade sin verksamhet från grunden.
I ärendehanteringen har förhållningssättet
LEAN införts. LEAN innebär ordning och
reda men även effektiv handläggning.
Ärende-mapparna är placerade efter ett
finurligt system i ett öppet skåp med många
hyllor och fack som vart och ett har en tydlig
funktion. Systemet gör det tydligt och
överblickbart för alla som arbetar på kontoret.
Även lokalerna anpassades för att både bli
bättre för kundmottagning och ge en bättre
arbetsmiljö för medarbetarna genom att skilja
på rum för kundmottagning och för det
dagliga kontorsarbetet.
Förändringarna har inneburit en lugnare
arbetsmiljö, en ärendehantering med bra
överblick av pågående ärenden och en
förbättrad kundservice med bra service till
allmänheten.

Presentation av 2013 års konferens ort

En eftermiddag i Skellefteå
Fem valmöjligheter för deltagarna av konferensen.
Två vandringsalternativ på två kilometer och två på
fyra kilometer och en föreläsning.
1. Planering för puls i stadens hjärta
(vandring, 2 km).
Grupperna Ekorren, Geten, Haren, Lekkatten
och Pantern.
2. Femtiotalsstaden Skellefteå (vandring,
2 km)
Grupperna Falken och Gladan.
3. Historiska Skellefteå – en stad växer
fram (vandring, 4 km).
Grupperna Höken och Korpen.
4. Trästaden Skellefteå – en del i en
hållbar utveckling (vandring, 4 km).
Grupperna Flundran, gösen, Harren,
Laxen och Mörten.

Representant från Jönköpings
kommun
Presentationen av nästa konferensort började
med en mycket bra reklamfilm som man
kunde varefter lista ut att det är Jönköping
man syftar på.
Till mångas glädje fastnade FSBS styrelse
för alternativet Jönköping.
Kommunens representanter har visat stort
engagemang och entusiasm. I kombination
av bra samarbete och tillgång till bra
samlingslokaler samt bra logistik är vi i
styrelsen övertygade om att kunna ordna en
mycket lyckad konferens.

5. Medborgardialog i Skellefteå
(föreläsning).
Gruppen Norsen.

En utförlig beskrivning av alternativen finns på
hemsidan.
Klicka på menyknappen ”Skellefteå 2012”
Klicka på ”En eftermiddag i Skellefteå”.

Fredagen den 14 september
Förelägganden, viten,
sanktioner

Rickard Börlin, jurist Stockholm SBK
Yvonne Svensson började med att förklara vad
byggnadsnämndens tillsynsansvar är, nämligen
tillsyn över kap 8, 9, 10 PBL, även tillsyn över
icke bygglov och anmälanpliktiga åtgärder.
Sedan lämnade hon ordet till Rickard Börlin.
Rickard började med en kort sång, ”rocka med
PBL” med hänvisning till Klas Hallberg. Sedan
fortsatte han med att ”PBL är utmanande, kul
och komplex, vi ska vara stolta att vi håller på
med besvärlig juridik”.
Sedan var regeringsformen, legalitetsprincipen,
objektivitet och likhetsprincipen vi skulle tänka
på.
Det var allas likhet inför lagen, saklighet och
opartiskhet man inte fick glömma.
Han uppmanade oss att bygga upp förelägganden
med lagrummet och enligt förvaltningslagen
tänka på skyndsamhetskravet, dokumentations och motiveringsskyldigheten.
Från ax till limpa ska vi bygga upp
tjänsteutlåtandet. Bevissäkra, ta nya
bevismaterial, ta foto gör tjänsteanteckningar
uppmanades vi innan föreläggandet togs fram.

Hur frågor och vad frågor går hand i hand tillade
Rickard.
”Vad säger konventionsrätten?”, ”jo rätten till en
rättvis rättegång”.
”ingen ska dömas ohörd”.
Byggherrens ansvar och myndighetens ansvar var
nästa punkt som Rickard gick in på.
Sedan var Yvonnes tur igen.
Yvonne fortsatte med principerna bakom systemet
för byggsanktionerna.
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
gäller som svensk lag från första januari 1995.
”Inga skönsmässiga bedömningar i befrielsefallen.
Rättvis och enhetlig tillämpning i landet”.
Avgiften kopplas till prisbasbeloppet och inte till
bygglovtaxan som varierar från kommun till
kommun.
I lagen anges högsta avgiftsnivån och i det nya får
nämnden sätta ner sanktionsavgifterna till en rimlig
proportion till åtgärden t.ex. ½ eller ¼ .
Yvonne berättade att, 11 kap §52 är mest
missuppfattade paragrafen i hela PBL.
11 kap §52 riktar sig till Regeringen och inget
annat tillade hon sedan.
I det nya förordningen tillkommer det 25 nya
paragrafer, en hel ny struktur, avgifterna sänks
generellt.
Sanktionsavgifterna kompletteras med öppenarea.
Att bara ha sökt lov räcker inte. För startbesked till
kommer det16 nya och för slutbesked 8 nya
paragrafer.

Det digitala
stadsbyggnadskontore
t

Livsglädje
Livsglädje –Våga
VågaLeva
Leva

Camilla Uddgren

Birgitta Stenbäck, IT-chef Stockholm SBK
Birgitta Stenbäck höll ett mycket intressant
föredrag om det digitala stadsbyggnadskontoret och hur de har arbetat mot målet att få
en helt digital ärendekedja.
Med utgångspunkt i ärendehanteringssystemet
är Stockholms stadsbyggnadskontor nu helt
digitalt. De har infört digital signering och
flera e-tjänster byggs nu med direkt koppling
till systemet. Det finns självbetjäningsstationer
där allmänheten kan söka i pågående och
arkiverade ärenden. De har stöd för
nämndhanteringen och har också flera etjänster som hämtar information direkt från
ärendehanteringen.
Alla jobbar i ärendehanteringssystemet, vilket
innehåller fastighetsbildning, plan, bygglov,
bostadsanpassning och även debitering.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
kommer också att kunna hanteras i systemet.
När det gäller översyn av rutiner gäller det att
tänka nytt och tänka hur ska vi jobba nu?
Viktigt är också att ha chefer som är positiva
och drivande.

Camilla är hälsopedagog, beteendevetare,
fil.kand i tros- och livsåskådningsvetenskap och
har arbetat som talare och artist i drygt 12 år.
Stand-up shower, revyer, manus och
föreläsningar, coaching liksom kurser i
personlig utveckling står på hennes gedigna
meritlista.
Att det går att nå sina mål med tankens kraft och
med glädjen och spralligheten som motor, har
Camilla upplevt i sitt eget liv. Som ung vägrade
hon acceptera läkarnas dom och kämpade sig fri
från en vardag av ständig smärta, rullstol och
färdtjänst. Hennes egen kamp som kroniskt sjuk
till frisk och levnadsglad ger oss förståelse för
att allt är möjligt och inspirerar till stordåd både
privat och på jobbet.
Känn lusten att kasta dig ut i livet och pröva på
de möjligheter som kommer i din väg. Hoppa av
ekorrhjulet, finn det som ger dig lycka och
balans, skapa goda relationer i hem och
arbetsliv och våga se med barnets ögon på allt
det fantastiska som ligger framför dig.
Tillsammans med en musiker bjuder Camilla
Uddgren på en fartfylld, gripande och
tankeväckande föreläsning i ord och ton baserad
på hennes egen livsresa. Hon talar om
livsglädje, livets obegränsade möjligheter, att
våga leva samt förmågan att se det möjliga i det
omöjliga.

Röster från några deltagare på FSBS konferens 2012
På plats i Skellefteå var Huddinge kommun
representerade av Anneli, Richard, Sofia och
Anna-Karin.
För Anneli och Anna-Karin var det första gången
de var med på FSBS-utbildningsdagar
Sofia var med i Karlstad och Richard i Visby.

-Anneli vill ha mer goda exempel från andra
kommuner, det var bra med LEANföredraget från Varberg, kan vara bra att få
bekräftelse från andra kommuner att man är
på rätt spår. Men även mer om e-förvaltning
och hur vi ska kravställa våra IT-system.
Kvällsaktiviteterna med årsmiddag och
samisk afton är bra inslag.
Vi tackar Huddinge för hjälp med svar på
våra frågor och hoppas ni dyker upp i
Jönköping nästa år.

Avslutning
Vad tycker ni om FSBS i Skellefteå?
-Trevligt, bra arrangemang med så mycket
branchfolk.
Vad tyckte ni om föreläsarna?
-Bra och lite blandat
Var det något som var speciellt bra?
-Boverket Yvonne Svensson, Clas och Örjan
Örjan Wikforss föreläsning om kommunikation
var Richards favorit.
Anneli inflikar att Huddinge har varit aktiva på
webbseminarierna så det blir lite repetition men
det är ju bra, det är ju kunskapens moder.
Det är ändå skillnad att vara på plats och kunna
ställa följdfrågor direkt till panelen menar Sofie
och Anna-Karin.
Är det något ni skulle vilja tipsa arrangören om
inför nästa konferens? (vid intervjutillfället hade
det inte avslöjats att det blev i Jönköping)
Mer rättsfall enligt Richard.

Ordföranden Leif Johnsson
avslutade FSBS´s 38:e konferens med ett
stort tack till alla som på något vis varit
delaktiga i konferensen.
Slutorden blev: Passa på att påverka nästa års
konferens och
Vi ses den18-20 september 2013 i Jönköping.
Välkomna.
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