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Ordförandens ruta
Nu är det mindre än fem månader kvar till
FSBS 35:e konferens den 16-18 september
2009 på Conventum kongress/konferens i
Örebro. 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 det gäller ekonomin så kan jag redan
nu informera om att årets avgift kommer
att bli lite lägre än förra årets. På grund av
det stora deltagarantalet förra året i Visby
fick vi ett litet överskott.

Eftersom planerna är att nya PBL ska träda
ikraft den 1 april 2010 så är det hög tid att
förbereda det nya sättet att handlägga
bygglovsprocessen.
Advokat Annika Gustafsson gör därefter
entré. Hon kommer att tala om byggnadsnämndens ansvar för sin myndighetsutövning dessutom några rättsfall och JOutlåtanden.
Som vi lovade redan i Visby, där Rigmor
Robert inte kom som det var utlovat, så
kommer hon denna gång. Rigmor är läkare
och diplomerad analytisk psykolog, författare och föreläsare med ämnen som ledarskap, människokunskap, självkännedom
och kommunikation. Hennes föredrag berör och väcker känslor. Hon är en skicklig,
avspänd föreläsare och får många gånger
åhörarna att skratta igenkännande åt olika
situationer som hon livligt målar upp.

Arbetet med att forma programmet och
anlita föredragshållare är nästan helt klart.
Nu återstår finslipningen. Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av april.
Programmet i Örebro
Onsdagen startar med att landshövding
Rose-Marie Frebran hälsar oss välkomna
till Örebro och berättar om att Örebro är en
av Sveriges trevligaste och vackraste
kommuner att leva och verka i.

Direkt efter konferensen träffas medlemmarna på årsmöte. 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. Allmänna frågor av
enklare art och som inte behöver beredas
av styrelsen, kan givetvis diskuteras i friare
former under årsmötet.

Efter detta kommer Boverkets nya divisionschef Martin Storm. Han berättar om
Boverkets nutid & framtida roll.
Vår hedersmedlem Sven-Åke Sonesson
berättar om läget beträffande nya PBL
(bygglov, planer och sanktioner). Det är
alltid spännande att få veta det senaste.
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handla om guidade turer gåendes eller via
buss.

När medlemmarna är på årsmöte går politikerna på politikerträffen som leds av
Magnus Lagergren. Magnus är ordförande
i Östernärkes områdesnämnd. Övriga medverkande Annika Gustafsson och SvenÅke Sonesson.

På torsdag kväll kommer vi att göra precis
som Askungen nämligen besöka slottet. Vi
kommer att få en guidad tur, underhållas,
mingla och äta gott. Gör inte som Askungen nämligen komma i glasskor/finskor. Här
gäller det att ha rejäla skor att gå i då golv
och trappor inte är så lätt ta sig fram på.

På onsdagskvällen äter vi årsmiddag på
Conventum kongress/konferens med dans
till orkester och DJ.

Fredagen börjar med konsult Axel Danielsson som berättar hur vi undviker onödiga konflikter mellan tjänstemän och förtroendevalda. Ett spännande ämne som vi har
förstått att många kommuner har problem
med.

På torsdagsmorgonen kommer Hasse
Brontén känd från Parlamentet i Tv4. Här
kan vi lova många skratt.
Presentation av nästa års konferensort.
Vem vet, det är kanske just din hemort som
blir vald.

Lotteridragning med fina vinster. Vinsterna
är lika dem som föredragshållarna får som
gåva. Glöm inte att behålla placeringslapparna från årsmötet då vi har dragning på
dem.

Sedan tar arkitekt Reigun Thune-Hedström
från Sveriges Kommuner och Landsting
över. Hon berättar om nya taxan, strandskydd och vindkraft. Sven-Åke kommer
också att finnas på scenen för att svara på
frågor som ni deltagare undrar över.

Kjell Persson från Malmö kommer och ger
oss nyttig information om ”Kundnytta på
webben, grunden för intern effektivitet”.
Det blir spännande med lite nytänkande.

Lars-Göran Wadén kommer och talar om
tillgänglighet. Lars-Göran har en medfödd
sjukdom som gör att han sitter i rullstol.
Han beskriver vad god och bristande tillgänglighet och bemötande egentligen är.
Använder mycket humor och går med
hjälp av en del rekvisita bokstavligen ut i
krig mot samhällets orättvisor mellan dem
som rullar och dem som går. Väcker frågor
och ger åhöraren en rejäl tankeställare och
får publiken att både skratta och gråta.

Per Stenson lär oss sedan hur vi ska skriva
i tjänsten. Alltid bra att få tips och idéer.
Det är väldigt lätt att vi blir fartblind och
behålla vårt ”Icke för ty-språk” som många
inte förstår.
Som avslutning, innan ordförande tackar
för att ni kom och förgyllde tillvaron för
oss alla, så kommer Michael Södermalm.
Michael är en av Sveriges mest välrenommerade föreläsare inom områdena mental
träning, coaching, vinnande ledarskap,
motivation, kommunikation, målbildsträning, service och kundbemötande. Han
blandar teori med praktiska övningar och
exempel med sin gnistrande karisma, humor och personlighet ger han insikter,
verktyg och energikickar som heter duga!

Därefter tar Stadsbyggnadskontoret i Örebro över och håller två föredrag. Stadsantikvarien Eva Fransson berättar om Örebros historia och utveckling. Kommunbiologen Mats Rosenberg talar om Landskap i
förvandling – från soptipp till stadsnära
naturreservat.
Efter kaffepaus är det dags för guidad tur.
Konferensdeltagarna får redan vid anmälan
till konferensen anmäla vilket av alternativen som man vill deltaga i. Det kommer att

Som ni ser så har vi även i årets konferens
blandat många olika nyttiga kunskapsom-
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råden och tillfälle till mingling för att kunna bilda jobbnätverk.

streringsarbetet och deltagarlistan och dels
hoppas vi naturligtvis att det blir enklare
för er deltagare att anmäla sig.

Föreningen
Hotell
Medlemsantalet var i mars 693 stycken
från ca 240 kommuner. Målet är givetvis
att vi ska nå alla 290 kommunerna. Som
medlem blir konferensavgiften lägre. Anmälan om medlemskap görs via vår hemsida www.fsbs.se.

Liksom de senaste fyra åren får ni själva
ordna hotellrum under konferensvistelsen.
Föreningen har kommit överens med Conventum i Örebro att förmedla rum till vår
konferens. För att överenskommelsen ska
gälla krävs att ni kontaktar Conventum
senast den 18 juni. Som alltid gäller det att
vara ute i god tid om ni önskar bo på ett
speciellt hotell.

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 regi-

Särskild information om hotellbokningen
kommer att finnas med konferensinbjudan.

Väl mött i Örebro den 16-18 september 2009

Medborgarhuset i Örebro

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och ByggnadsnämndsSekreterare

Britt Höckerbo
Ordförande
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Välkommen till Örebro!

Örebro hälsar Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare runt om i landet välkomna på konferens den 16-18 september. Vi är glada för att Föreningen
Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare
har valt Örebro som konferensort.

Örebro – där vägarna möts
Örebro är en kommun som växer. Vi har blivit cirka tusen
fler varje år, är nu över 132 000 invånare och bostadsbyggandet är intensivt. Örebro ligger centralt i Sverige med
cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. 70
procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil.
Det är lätt att ta sig hit med bil, buss, tåg eller flyg.
Där vägarna möts uppstår handel. Örebro är en gammal
handelsplats och när staden föddes på 1200-talet var det på
grund av dess läge. Svartån korsas av den ås som idag bildar
underlag för Drottninggatan och Storgatan, där fanns ett
vadställe över ån och där byggdes så småningom en bro.
Mitt i Mellansverige, där E18 och E20 möts, har vi ett
mycket bra läge som är perfekt för lagerhållning och
omlastning. Med centralt belägna Conventum för konferenser, mässor och evenemang, har vi stärkt Örebro som en
attraktiv mötesplats.

Överraskande Örebro

019-21 10 00
www.orebro.se

Många besökare kommer till Örebro och blir överraskade
av vad vi har att bjuda av vackra och naturnära miljöer och
Svartån sätter sin prägel på staden. Från källan i Kilsbergen slingrar sig ån över slätten mot stadens utkanter i
Karlslundsområdet. Där i herrgårdens vackra omgivningar

övergår den i forsar och vattenfall. In mot staden finns
cykel- och promenadvägar längs ån och i city förvandlas
den till en ståtlig vallgrav. Runt slottet kantas den av stensatta stränder, parker och strandpromenader. Vi kallar det
stadens finrum, egentligen är det vårt vardagsrum och just
nu diskuterar vi en plan för att göra området till ett unikt
centrum för upplevelser.
Mitt i staden finns gästhamnen och så fortsätter ån sin väg
genom den prunkande Stadsparken, förbi friluftsmuseet
Wadköping, Slussen och ut i Hjälmaren. På båda sidor om
åmynningen har vi två stadsnära naturreservat med Naturens hus, strövstigar och grillplatser. I norra Örebro finns
Sveriges snyggaste vattentorn Svampen, linjeskönt, elegant
och med en underbar utsikt.

Miljövänlig kommun
Örebro satsar mycket på att vara en grön och miljövänlig
kommun. Under konferensdagarna får vi bland annat höra
historien om den fula oljehamnen som betraktades som
stadens baksida och som genom långsiktigt och målmedvetet arbete förvandlats till ett vackert vattenlandskap. Som
en port in i området fungerar Naturens Hus, som invigdes
2006 och snabbt blev en träffpunkt året runt för örebroare
och besökare.

Örebro kommun garanterar god service
Örebro har infört garantier för tillgänglighet och för flera
olika tjänster som kommunen utför. Bygglov och bygganmälan är en av dem.

Väl mött i Å-staden Örebro!

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
handläggnings- och 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 drygt
690 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Som medlem har Du lägre deltagaravgift till konferensen.
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, Östersund, Visby och
nu 2009 åter i Örebro.

Kom gärna med frågor till oss i styrelsen om föreningen och styrelsearbetet och
besök hemsidan http://www.fsbs.se
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Intervjuer med FSBS stipendiater

Madeleine Arvidsson Wäli
Tjörns kommun

Tommy Wikman
Härryda kommun

Hej, Madeleine
Jag tänker nu göra en kort intervju med dig för att uppmärksamma våra medlemmar om att det finns stipendier
att söka.
Du jobbar i Tjörns kommun på västkusten – vad gör du
där?
Jag jobbar som nämndssekreterare. Jag är också
med i en del juridiska frågor på kontoret.

Hej, Tommy
Du fick i höstas ett stipendium från FSBS. Men vi saknade dig på konferensen i Visby.
Ja, tyvärr sammanföll konferensen med att jag precis
höll på att byta arbetsgivare.
Vad gör du i Härryda kommun och vad gjorde du innan
du började där?
Jag jobbar som handläggare av bygglov- och bygganmälningsärenden, lika som jag tidigare gjorde i
Kungsbacka kommun i två år.

Hur länge har du arbetet i Tjörn och vad gjorde du innan
du började i Tjörn?
Jag har jobbat i Tjörn sen juni 2008. Innan dess arbetade jag som nämndsekreterare i Härryda kommun.

Vilken kurs/utbildning har du fått stipendium för?
Byggnadsteknik/bygglovshandläggning praktik 7,5
hp vid Högskolan i Gävle.

Vilken kurs/utbildning har du fått stipendium för?
Jag fick mitt stipendium för min examensuppsats i en
juridikutbildning.

Den här utbildningen i Gävle – är den bra och kan du
rekommendera fler att gå den?
Ja, den är jättebra och jag kan verkligen rekommendera den.

Vad var det som fick dig att gå den utbildningen?
Juridikutbildningen gick jag före jag började mitt
kommunala arbete, men det var en uppsats kvar som
jag slutförde när jag börjat på Härryda kommun.

Hur genomfördes själva utbildningen?
Man läser på distans och sköter allt från sin dator
med egen inloggning. Behövde inte ens vara dit för
tentan. Enda gången var för en seminarieträff.

Känner du att du haft nytta av utbildningen i ditt arbete
och har du några planer på att gå ytterligare utbildningar?
Ja, jag har absolut haft nytta av den, men har inte
just nu planerat någon ytterligare utbildning.

Har du några planer på att gå ytterligare utbildningar?
Ja, jag har redan gått en till – bygglovshandläggning
7,5 hp. Tänker nog söka ytterligare en till nu som
också ingår i utbildningspaketet.

Slutligen – du valdes vid det sista årsmötet även in i
styrelsen för FSBS – skulle du kunna rekommendera fler
att ställa upp i vårt styrelsearbete?
Ja, det kan jag göra då det är bra för mig själv och
också för arbetsgivaren.
Tack Madeleine och lycka till i ditt arbete i Tjörns
kommun.

Ja, Tommy då får jag tacka dig för att du ställde upp på
intervjun och önska dig lycka till i ditt arbete i Härryda
kommun.
Jag hoppas också att du får möjlighet att delta på årets
konferens i Örebro.
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