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Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare är en
intresseförening som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens
administrativa område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggningsoch expeditionsförfarande. Föreningen är remissorgan för utredningar, lagförslag m m
som rör vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter till vidareutbildning
och öka förståelsen för bygglovgranskarnas och sekreterarnas arbetsuppgifter.
Facklig verksamhet faller inte inom föreningens område. Föreningen har i dag ca 640
medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Som medlem har Du lägre deltagaravgift till
konferenser.
Föreningen startade 1974 under namnet Föreningen Sveriges ByggnadsnämndsSekreterare (FSBS).
Föreningen har med åren utvecklats och många bygglovgranskare har anslutit sig. Från
och med årsmötet 1991 har föreningen kompletterat namnet till Föreningen Sveriges
Bygglovgranskare och ByggnadsnämndsSekreterare. Fortfarande med förkortningen
FSBS.
Varje år anordnas informations/utbildningsdagar. Syftet är att ge tjänstemän och förtroendevalda inom de nämnder och styrelser som ansvarar för PBL-frågor i Sveriges kommuner utökade kunskaper om berörda lagar, information om nyheter samt möjligheter till
erfarenhetsutbyte.
Konferensorterna har varierat från år till år. Första konferensen hölls i Huddinge 1975.
Därefter följde Rättvik, Karlskrona, Eskilstuna, Östersund, Göteborg, Sundsvall, Örebro,
Ronneby, Skövde, Gävle, Tylösand, Piteå, Karlstad, Stockholm, Malmö, Ekerum på
Öland, Kiruna, Falun, Uppsala, Borås, Umeå, Kalmar, Sunne, Helsingborg, Luleå, Norrköping, Västerås, Sundsvall, Stockholm, Varberg, Växjö och nu 2007 i Östersund.

Kom gärna med frågor till oss i styrelsen om föreningen och styrelsearbetet.
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Ordförandens ruta

männa frågor av enklare art och som inte behöver
beredas av styrelsen, kan givetvis diskuteras i friare former under årsmötet.

Tiden går fort och vi närmar oss FSBS 33:e konferens den 19-21 september på Folkets Hus i Östersund. Alla har väl i vanlig ordning noterat plats
och datum i almanackan och sett till att ekonomiska medel har sparats på förvaltningen för detta
utbildningstillfälle.

När medlemmarna är på årsmöte kan politikerna
gå på politikerträffen som leds av Göte Murén
som är ordförande i Östersunds miljö- och samhällsnämnd. Övriga medverkande blir advokat
Annika Gustafsson, arkitekt Reigun ThuneHedström från Sveriges Kommuner och Landsting och vår hedersmedlem Sven-Åke Sonesson,
f.d. bygglovchef i Skövde kommun.

Vi i styrelsen har nu som vanligt vid denna tidpunkt på året format programmet och anlitat föredragshållare. Nu återstår finslipningen. Inbjudan
kommer att skickas ut i slutet av april.
Programmet i Östersund
Onsdagen startar med att kommunstyrelsens ordförande Jens Nilsson hälsar oss välkomna till Östersund.

På torsdagsmorgonen kommer författare, cirkusdirektör, skådespelare m.m. Henry Bronett att
väcka oss efter en sen gårdagskväll. Hans föredrag
handlar om ”Idioter, ledare och andra planer”.
Henry berättar om sin väg till det emotionella
ledarskapet. Se bara till att vara på plats pigga och
nyfikna, även om det varit årsmiddag med dans
några timmar tidigare.

Efter detta kommer Boverkets nya divisionschef
för husbyggnadsdivisionen Lise Langseth och
jurist Lars Brask att prata om ”Boverket i nutid
och framtid”.

Därefter träder projektledare Pål Karlsson från
Boverket in och berättar om Boverkets Planeringsportal. En gemensam portal till geografisk
information för samhällsplanering och hållbar
utveckling.

Advokat Annika Gustafsson gör därefter entré
och pratar om rättsfall och JO-utlåtanden inom
PBL-området. Hon kommer att ha ett pass före
och ett efter lunch.
Föreläsare och författare Inger Hansson kommer
sedan att tala om ”Våga mer än du törs!”. Inger
delar med sig av sina erfarenheter, som hon fått
både från böckernas värld och från livets skola, på
ett mycket personligt och engagerande sätt

Fysisk planerare Matti Heino från Sollefteå pratar
sedan om ”Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighetsarbete i Sollefteå”.
Reigun Thune-Hedström talar om ”Planer i framtiden” och kanske vi även kan få lite information
om vad som hittills har hänt med PBLremissvaren.

Direkt efter konferensen träffas vi medlemmar på
vårt årsmöte. Vi i styrelsen ser gärna att så många
som möjligt medverkar och visar sitt stöd för föreningen. Har ni frågor att ställa, bör dessa lämnas
till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. All4
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Sven-Åke Sonesson intar sedan scenen och informerar om ”Byggprocessen i framtiden”.

kation och kreativ förmåga. Vad är möjligt och
vad är omöjligt?

Därefter kommer bygglovsarkitekt Karin Kellström att berätta om utflykten och vad vi kommer
att se. Två alternativ får du välja mellan i samband
med att du anmäler dig till konferensen. Alternativen är stadsvandring med guider från Kongressbyrån i Östersund och rundtur med buss Östersund – Frösön med guider från samhällsbyggnad
förvaltningen.

Sammanfattningsvis vågar jag lova er en mycket
spännande och innehållsrik konferens.
Föreningen
Medlemsantalet den 14 februari var 635 medlemmar från ca 270 kommunen. Målet är givetvis att
vi ska nå alla 290 kommuner. Som medlem blir
konferensavgiften lägre. Anmälan om medlemskap görs via vår hemsida www.fsbs.se.

På torsdag kväll kommer vi att äta gott och underhållas på Gamla Teatern som ligger mitt i Östersund.

Anmälan till konferensen
Anmälan sker via vår hemsida: www.fsbs.se i samband med att inbjudan skickas ut i slutet av april.
Här får du även välja på de alternativa utflykterna
på torsdagen. Anmälan görs via hemsidan för att
dels underlätta administrationen med registreringsarbetet och deltagarlistan och dels hoppas vi
naturligtvis att det blir enklare för er deltagare att
anmäla sig.

Fredagen börjar med konsult Axel Danielsson
som kommer att berätta att vi får nya regler om
adresskydd för förföljda samt tar upp protokollskrivningsprocessen och administration/service
inom receptionen.
Därefter tar turistchefen Camilla Olsson som är
vd för Turist och kongressbrån i Östersund och
stadsarkitekt Siv Reuterswärd över för att tala om
Nya tider – vad händer i Östersund.

Hotell
Liksom de senaste fyra åren får ni själva ordna
hotellrum under konferensvistelsen. Föreningen
har kommit överens med Kongressbyrån i Östersund att förmedla rum till vår konferens. För att
överenskommelsen ska gälla krävs att ni kontaktar
Kongressbyrån senast den 15 juni. Som alltid gäller det att vara ute i god tid om ni önskar bo på ett
speciellt hotell.

Som avslutning kommer föreläsaren, underhållaren, inspiratören och beteendevetaren Lars-Peter
Loeld. Han har den spännande rubriken ”Mindgames – eller konsten att veta vad andra tänker
!!!”. Det verkar som om han har förmågan att läsa
andra människors tankar, se in i framtiden samt
berätta detaljer om deltagarna som han absolut
inte kan känna till. Föreläsningen bygger på en
blandning av humor, psykologi, ordlös kommuni-

Särskild information om hotellbokningen kommer
att finnas med konferensinbjudan.

Väl mött i Östersund den 19-21 september 2007
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och ByggnadsnämndsSekreterare
Britt Höckerbo
Ordförande
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Hedersmedlemmar
I föreningens stadgar § 3a står det följande:
Vid ordinarie årsmöte får på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i föreningen en förtjänt medlem
eller annan person som på ett särskilt förtjänstfullt
sätt verkat för föreningen.
Denna hedersbetygelse har idag sju mycket
välförtjänta medlemmar erhållit. Att föreslås
och bli vald till hedersmedlem i FSBS betyder
att man har gjort ett arbete utöver det vanliga.
Jag vill nog påstå att det till och med erfordras
något som är mer än bara ”utöver det vanliga”.

Sven-Åke Sonesson och Christina Johansson

De te återstående hedersmedlemmarna Yngve
Käck, Harlan Grannas och Christina Johansson arbetade alla under samma period i
FSBS styrelse. Under deras tid skedde en stor
förändring i styrelsearbete och på konferenserna. Man förstod att en modern konferens
måste innehålla något annat än bara tunga
ämnen och föreläsare. Ett totalkoncept har
arbetats fram där man hela tiden under tre
dagar och två kvällar bjuder på något extra.
Man förstod vikten av ett modernt administrationssystem och vikten av kontakt via E-post
med mera.

Många är dom som har gjort betydande insatser för föreningen, långt utöver vad man kan
begära av ett frivilligt arbete. Att bland alla
dessa som också kanske borde ha en hederstitel ändå ytterligare utmärka sig som våra sju
hedersmedlemmar gjort är stort och föreningen står för alltid i en stor tacksamhetsskuld till
dessa.
De två äldsta hedersmedlemmar vi har och
som vi glädjande ser år efter år på våra konferenser går knappast att skilja åt utan måste
nämnas samtidigt. Man använder ibland ordet
pionjärer och aldrig har väl det känts mer rätt
än när man talar om Margareta Karlsson och
Inger Niklasson. Utan Margaretas och Ingers arbete så är jag övertygad om att föreningen blivit kortlivad och inte alls den bästa arrangör av yrkeskonferens i Sverige som den är
idag.
Två som man kanske också kan nämna samtidigt är Gun-Britt Solberg och Sven-Åke
Sonesson. De verkade vid samma tid och
Sven-Åke efterträdde Gun-Britt som ordförande i föreningen. De båda hade förmågan
att våga lyfta föreningen till en modernare tid
och förvaltade det arv de fått av bland annat
Margareta och Inger på ett mycket bra sätt.
Båda slutade allt för fort på posten som ordförande men arbetsgivare utanför deras kommuner hade upptäckt deras förmåga till den
kreativitet som FSBS hade fått ta del av.

Harlan Grannas

Vi är några stycken som fortfarande är kvar i
styrelsen och har haft förmånen att få jobba
med Yngve, Harlan och Christina och arbeta
fram den moderna form av förening och konferens som vi har idag. Vi kommer naturligtvis
att fortsätta arbetet och ytterligare utveckla
den så framgångsrika väg som har stakats ut
av våra hedersmedlemmar och alla övriga
funktionärer genom åren.
Jan Jonsson
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Kolla medlemmar! – en specialutbildning för bygglovhandläggare!
FSBS tidigare ordförande Yngve Käck medverkar i planeringen av utbildningen

Högskoleutbildning till Bygglovshandläggare
Ett kurspaket för en ny utbildning till bygglovshandläggare startar vid Högskolan i Gävle hösten
2007.
Kurspaketet är en påbyggnad på en kandidatexamen enligt byggnadsingenjörsprogrammet på 180
poäng eller motsvarande. Den nya utbildningen är ca 50 högskolepoäng (motsvarar tidigare 33 poäng). Validering av kunskap från tidigare kurser och praktik får ske av kursansvarig. Ett särskilt Intyg
om utbildningen ges efter fullbordad kurspaket inkluderande erforderlig praktik.
Kurserna ska vara distansbaserade. För några kursdelar kommer utbildningen till att börja med att
ske både vid campus och på distans i avvaktan på slutlig omarbetning av tre befintliga kurser. Sammanlagt 10 veckors praktik ska ingå i kursen. Denna förutsätts ske hos kommunernas byggnadsnämndskontor men annan praktik kan också bli godkänd.
På Högskolan i Gävle finns redan följande kurser som ingår i kurspaketet:
1)
Samhällsplanering-översiktsplanering 7,5 poäng,
2)
Fastighetsbildningsrätt 7,5 poäng,
3)
Samhällsplanering-detaljplanering 7,5 poäng,
4)
Miljölagstiftning (del av en större kurs) 4 poäng.
Följande kurser planeras för närvarande och startar under våren 2008:
5)
Bygglovshandläggning-praktik och juridik 7,5 poäng,
6)
Bygglovshandläggning- tillsyn och juridik 7,5 poäng samt
7)
Byggnadsteknik- fortsättningskurs (större hus, bef. hus med bevarandevärde m m) 7,5 poäng.
Kurserna kan nr 1-4 finns på www.hig.se se utbildningskatalogen. Kurserna 5-7 kommer snart att
finnas där.
Information om kurspaketet lämnas av:
Universitetsadjunkt Kaj Wejander
Tel 026-648807
E-post: kaj.wejander@hig.se
Institutionen för teknik och byggd miljö
Avdelningen för samhällsbyggnad

7
7

världsklass eller varför inte bastubad i
Badhusparken med bad i isvak?
Men sommaren har också sin tjusning.
Vackra och mytiska Storsjön ger möjligheter till båtliv - det finns till exempel ett
segelsällskap här! Har du riktig tur vid
ditt besök hos oss, kan du få se vårt
sägenomspunna odjur...
Till naturreservatet Andersön tar man
cykeln, eller varför inte ångaren Thomée,
för att bada eller ströva omkring. Vill du
spela golf, finns en av Sveriges vackraste
banor på Frösön, och ytterligare en i
Ångsta strax söder om staden.
Rikt föreningsliv och nära till naturen
Det rika föreningslivet har närmare 500
föreningar, varav 300 idrottsföreningar.
Bland de mer kända märks Östersund
Frösö slalomklubb som frambringat
åtskilliga utförsåkare av världsklass, och
KFUM Jämtland Basket vars herrlag
ligger i basketligan och damlaget spelar
i damligan.
För den som är intresserad av friluftsliv
finns många föreningar som ägnar sig åt
allt från stillsamt frilufsande till extremt
klängande och flängande. Eller varför
inte ägna sig åt isjaktssegling eller dansa
bugg och rock'n roll? Var och varannan
unge spelar fotboll och ridintresset är
stort i alla åldrar. För barn som inte är

så idrottsintresserade kanske Wendlas
dansstudio eller Cirkus Kul & Bus lockar.
Ungdomar trivs på Gamla Tingshuset.
Där finns Folkets Bio, Rockhuset, Mediaverkstan, Musikforum och ett café som
utgör navet i huset.
Kultur och nöje - inte bara ”Yran”
Östersund ligger i en traditionsrik bygd
och här är tunnbrödbak och "hagastängning" levande begrepp. Östersund är
också en musikstad med bl a en stark
kommunal Kultur- och Musikskola och
en livaktig Orkesterförening.
Den teaterintresserade kan ta del av
allt från revyer och bygdespel till uppsättningar av bl a Länsteatern och
Riksteatern. Lägg därtill Härke konstcentrum, Norrlands Musik- och Dansteater och mycket mer så framträder
bilden av Östersunds kulturutbud.
Kultur och nöje - inte bara ”Yran”
Nöjeslivet har sin årliga höjdpunkt i slutet av juli då landets största stadsfestival Storsjöyran bjuder upp med världsartister i en mångkulturell häxbrygd. För
många av oss jämtar räknar vi året i
”före och efter yran”.
Senare under hösten lockas bluesvänner till Östersunds Bluesfestival,
vars renommé är mycket gott bland
bluesvänner från när och fjärran...

VÄL MÖTT I ÖSTERSUND DEN 19-21 SEPTEMBER!

JO, Nils-Olof Berggren

Rapport från en JO–inspektion i Söderhamn
När det kom ett brev till Bygg- miljö- och
räddningsnämnden i Söderhamn från Justitieombudsmannen (JO) att en inspektion skulle
ske av nämndens verksamhet 26-28 september
2006 så var det en obehaglig överraskning.

Men så lätt blev det inte. När det gått några
dagar kom vi på att det kommer inte att fungera om vi tre är borta när JO kommer.
Vad gör vi? Vi enades om att vi meddelar till
JO att inspektionen krockar med vår konferens men vi gör så att vi är med den första
dagen och informerar och svarar på frågor. De
övriga dagarna får vi finnas tillgängliga på telefon.

Varför kommer JO? Och varför just till oss?
Vad har vi nu gjort? Eller är det bara en slump
att det blev vi?
I brevet, som kom endast två veckor före besöket, meddelades:

Nu började vi fundera. Fem personer i tre
dagar som ska ”gräva” bland alla våra ärenden.
Många handläggare och massor av ärenden då
både bygg och miljö skulle granskas. Hur
kommer vi att klara det här?

JO och fyra medarbetare inleder inspektionen
tisdag morgon kl. 09.00 då granskning påbörjas av rutiner och enskilda ärenden.
Ett introduktionsmöte hålls kl. 13.00 för representanter från nämnd och förvaltning.
Granskningen avslutas torsdag kl. 10.00-11.30
med en muntlig redovisning av granskningsresultatet för nämndens ordförande och förvaltningen.

En koll på inspektionsrapporter från andra
kommuner som de besökt gav oss en del
hjälp. Dokumenterade rutiner kommer de att
efterfråga. Eftersom vi har en hel del sådant
klart och tillgängligt på vårt intranät så klarar
vi nog den delen bra. Men mer oroväckande
var att vi, som säkert de flesta kommuner, har
en hel del ärenden som inte beslutats och kanske har legat för länge av olika anledningar.
Upptäckte också att de anmärkt på eposthantering i en tidigare kommun.

Nämndens protokoll och delegationsbeslut
från de senaste två åren skall finnas tillgängliga. De tio äldsta ej avgjorda miljöärendena
och de tio äldsta ej avgjorda byggärendena
samt delegations- och arbetsordningar skall
finnas framplockade.

E-posthanteringen tog jag tag i och skrev ihop
en rutin och en behörighetslista att öppna epost vid frånvaro. Alla instruerades även om
hur e-post skall hanteras.

Ett rum bör kunna disponeras och personal
bistå med framtagning av akter, kopiering
mm.
Min första tanke blev – det här slipper jag, då
är jag i Växjö på FSBS´s konferens. Jag är med
i styrelsen och måste vara med både före och
under konferensen. Och förresten även
nämndens sekreterare och förvaltningens registrator/arkivansvarige ska också på konferensen. Resor och hotellrum var beställda och vi
skulle resa måndag respektive tisdag. Det här
får de övriga ta hand om.

Vad gör vi mer? Städa naturligtvis, men absolut ingen ”tokstädning” genom att avsluta
ärenden som inte handlagts klart eller göra
något annat för att dölja något. JO-folket är
vana att granska och att göra något medvetet
fel är ingen bra ide´ då ligger vi illa till som
myndighet om det upptäcks.
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Vi gör vad vi hinner och så måste alla försöka
tänka på hur de svarar på de frågor som
kommer att ställas. Det de kommer att anmärka på, för naturligtvis hittar de saker, får vi
ta till oss och försöka bli bättre på. Vi får bara
hoppas på att det inte blir alltför kraftig kritik.

ansvar att ärenden hela tiden drivs framåt till
ett avgörande, dvs ett formellt beslut. Bevakning av äldre oavslutade ärenden är en viktig
uppgift.
Allt vad som framkommit som brister kommer vi att åtgärda, och i vår interna kontroll
2007 så kommer vi ha kontroll på att ärenden
inte blir för gamla.

Hur gick det då? Jo, de gick runt och ställde
frågor om allt möjligt som rutiner, sekretess,
arkivering mm. Och så frågade de bl.a. om
rutin för e-post och det hade vi naturligtvis.
Vår registrator hittade direkt i rätt pärm och
var i pärmen rutinen satt – vilken ordning och
reda, eller hur? De satte sig in vårt datasystem,
begärde fram handlingar, granskade beslut,
kopierade alla handlingar i många ärenden för
att ta med sig, ställde frågor till handläggare
mm. Vi som var bortresta fick dagliga rapporter om vad som hände och fick även frågor på
telefon.

Vi får se inspektionen som att vi lärde oss en
hel del och nu kommer att bli ännu bättre än
vi redan var.
Hela rapporten från JO finns att läsa på
www.jo.se / dnr 4286-2006.

När den muntliga slutrapporten lämnades så
gick JO översiktligt igenom vad som framkommit och slutade med att säga att det i stort
var en välskött förvaltning. En skriftlig rapport var sedan att vänta.
Skönt, det gick ju bra. Vilket även skrevs i vår
lokala dagstidning. Reportrarna hade bevakning på hur det skulle gå. De blev säkert också
glada när det gick så bra……
Den skriftliga rapporten överraskade oss då
den var på hela 17 sidor. Vi har gått igenom
hela rapporten tillsammans på förvaltningen
och nämnden har även fått information.
Det allvarligaste i rapporten var det här med
gamla ärenden. JO påpekar att ärenden kan ta
lång tid, men det ligger helt på myndighetens

Hälsningar från Söderhamn
Lennart Westberg
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Tillbakablickar – minns ni föreläsarna?
Många av er har naturligtvis minnen från FSBS sedan många år tillbaka. Kanske kommer några igenkännande
leenden om jag går 20-25 år tillbaka i tiden och påminner lite om några av alla de hundratals föreläsare som vi har
haft nöjet att se på våra konferenser.
1983 i Ronneby hade vi bland annat Lars
Uno Didón från bostadsdepartementet som
talade om Plan- och bygglagen och Göran
Ekblad talade redan då om bygglovtaxan.

1991 på Öland och Ekerum hade vi föreläsare
såsom Gösta Blucher, Axel Danielsson,
Annika Gustavsson, Stig Hedén mm. Det
många minns är Rune Johanssons kupp mot
styrelsen där ämnet var sjuka hus som man
blir sjuk av och hur det botas ……

1984 i Skövde fick vi bland andra lyssna till
bostadsminister Hans Gustavsson under
rubriken bostadspolitik inför framtiden och
Christian Laine talade om kulturminnesvård.

1992 i Kiruna fick vi för första gången som
föreläsare stifta bekantskap med två namn
som med tiden skulle bli mycket betydelsefulla
för FSBS. Båda var ju dock styrelsemedlemmar sedan tidigare. Det var Sven-Åke
Sonesson och Yngve Käck som talade om
erfarenheter av bygglovgranskning.

1985 i Gävle talade Gösta Blucher från bostadsdepartementet om PBL och NRL och
Lennart Holm om byggföreskrifter.
1986 i Tylösand såg och lyssnade vi för första
gången på Axel Danielsson som talade om
nämnd- och protokollsarbete.

1993 i Falun fick vi bland många tunga namn
med allvarliga ämnen stifta bekantskap men
Gunde Svan som talade om hur tanken påverkar framtiden.

1987 i Piteå återkom bostadsminister Hans
Gustavsson men framförallt så fick vi för
första gången stifta bekantskap med Annika
Gustavsson som då jobbade på kommunförbundet. Hon talade under ämnet gränsdragning, rådgivning och myndighetsutövning.

1994 i Uppsala var det kaotiskt efter Estonias
förlisning natten/dagen innan vår konferens
började. Många Uppsalabor och politiker omkom men konferensen genomfördes ändå
under värdiga former. Vi fick lyssna på bland
annat OD-kören och Lill Lindfors.

1988 i Karlstad talade Fredrik von Platen
från Plan- och bostadsverket om just Planoch bostadsverkets nya roll. Else Melin talade om kommunikation och kroppsspråk.

1995 i Borås var det många framstående föreläsare där vi kan nämna Jörgen Andersson
bostadsminister. Bi Puranen forskare som
talade om framtidssamhället. Deltog gjorde
också Gösta Blucher och Annika Gustavsson bland andra.

1989 var vi i Stockholm för första gången och
då hade vi återigen Gösta Blucher från Boverket som naturligtvis berättade om, Boverket en ny myndighet. För andra gången deltog
Annika Gustavsson och hade då ett ämne
som vi så väl känner igen, nämligen aktuella
rättsfall.

1996 i Umeå fick vi besök av Lasse Eriksson skådespelare som talade om ett drama
med fyra akter. Kurt Olsson hade erfarenheter från ett samrådsmöte. Sven-Åke Sonesson kom som representant för Boverket
och talade om kaos på skrivbordet.

1990 i Malmö hade vi besök av en ny bostadsminister, Ulf Lönnqvist och hans ämne
var bostadsbyggande på 90-talet. Annika
Gustavsson talade om ändringar i PBL och
Rune Johansson om sjuka hus.

1997 i Kalmar fick vi lyssna till en före detta
ordförande i FSBS Gun-Britt Sohlberg som
då jobbade på Hyresgästernas Riksförbund.
Sven-Åke Sonesson också före detta ord10
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lade om gott och blandat, Axel Danielsson
om PUL, Lars-Erik Eriksson ordförande i
PBL-kommittén om läget och Gunnar Wetterberg från SACO om kommunernas rötter
och framtid. Martinez orkester spelade till
dansen.

förande i FSBS berättade om nyheter från
Boverket, JO Rune Lavin talade om JO och
kommunernas byggväsende.
1998 i Sunne talade Fredrik von Platen om
Boverket i framtiden, Annika Gustavsson
om nya rättsfall och Rune Johansson från
Byggutbildarna om regler och EU-standard.
Vi minns också en färgstark Solveig Ternström våga ta språnget ut i framtiden och
Gunnar Åsberg tala om kärlek och ledarskap.

2004 i Stockholm är väl torsdagskvällens
fantastiska årsmiddag i Stadshuset det starkaste minnet därifrån. Deltog i programmet
gjorde bland andra Lou Rossling pedagog,
Axel Danielsson, Annika Gustavsson och
Nils Simonsson Kirurg bland många andra.
Spelade i Gyllene Salen gjorde Black Jack.

1999 i Helsingborg skulle kunna sammanfattas med ett enda namn, Bo Strömstedt.
Aldrig har väl någon trollbundit en publik som
han under ämnet Som ett yrväder en Aprilafton, ingen deltagare glömmer någonsin detta.
Medverkade gjorde också Klasse Möllberg
och Ronny Eriksson, språkkonsult Marianne Sterner och beteendevetare EwaChristine Alvdén-Stenport med flera. Men
alla får ursäkta på minnet finns bara Bo
Strömstedt.

2005 i Varberg deltog Ines Uusman generaldirektör från Boverket. Henri Kokko skådespelare glömmer väl ingen. Per Naroskin
psykolog talade om den vuxna människan. För
dansmusiken svarade Arvingarna och torsdagskvällens tema var music from the world
av Bond med The Second Time.
2006 i Växjö deltog återigen Ines Uusman
med Lars Brask från Boverket. Carl-Axel
Hageskog talade om hur man får ett gäng
individualister att samverka. Kim Anderzon,
det flexibla fruntimret glömmer väl ingen.
Kosta Glasbruk tror jag alla min med glädje
och Black Jack svarade återigen för dansmusiken. Avslutade gjorde Gunnar Åsberg
med ämnet livet börjar på andra sidan förtvivlan.

2000 i Luleå lyssnade vi till Håkan Torngren kommunförbundet som talade om jävsfrågor och JO-utlåtanden. Ylva Lööf skådespelerska pratade om kroppsspråk, Sirpa
Rundström om arkivering och fritänkare
Robert Bergman om kommunala beslut och
ungdomars drömmar.
2001 i Norrköping pratade Kjell Sundström
Stockholm om problemärende, Gudrun
Bergqvist inspiratör om att stoppa tidtjuvarna. Claes Björkstedt talade om protokoll, överklagan kungörelser med mera och
Gert Olsson från Kvänum pratade under
rubriken brinnande eldsjäl eller utbränd.

Detta bara ett axplock av de ca 400 föreläsare och
underhållare som har anlitats av FSBS under åren.
Några har på Er begäran återkommit år efter år och
har blivit en naturlig del av föreningens själ, som går
ut på alltid bjuda alla deltagare på det bästa som
finns. Nämnas bland dessa måste så klart allas vår
Annika Gustavsson som varit en klippa för oss under
många år, inte bara med egna anföranden utan också
som en räddande ängel när någon föreläsare har uteblivit.

2002 i Västerås lyssnade vi bl.a. till Kjell
Sundström bygglovchef från Stockholm.
Lars Fladvad från kommunförbundet talade
om strandskydd. Avslutade gjorde Gillis
Herrlitz antropolog från Örebro.
2003 i Sundsvall deltog Reigun ThuneHedström från kommunförbundet som ta-

Jan Jonsson
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Besök hemsidan – www.fsbs.se
Vi kommer även i år att låta er sköta anmälan till konferensen via hemsidan. Mer om detta kommer i
samband med inbjudan till konferensen.
Vi har nu sedan ett par år tillbaka en funktion på hemsidan där du kan annonsera efter personal
inom PBL-området. De som vill kan annonsera andra tjänster också t ex för dem som har sammanslagna kontor. Vi har märkt att besöksfrekvensen till vår hemsida ökat sedan denna funktion lanserades.
Använd den och sprid information om den till dina kollegor!
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