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Medverkande i denna skrift har varit Lennart Westberg och Hans Johansson.
FSBS ordförande Lennart Westberg är ansvarig utgivare.

Hej alla FSBS-are
och andra läsare!
När jag nu skriver det
här så är vi i början
av mars månad, och
vi har återigen haft
en snörik och kall
vinter
här
i
Hälsingland.
Men
snart så kommer
våren.
Apropå snart – tiden
går fort, och det är
bara drygt två månader kvar till den 2 maj.
Alla vi som arbetar inom PBL´s verksamhetsområde håller väl nu, mer eller mindre, på med
förberedelser inför dagen då den nya lagen träder i
kraft.
Byggnadsnämnden måste se till att den har
tillräckliga resurser för att klara av de utökade
arbetsuppgifterna, tillse att det inte är för långt
mellan sammanträdena för att klara den nya 10veckorsregeln, anta en ny taxa och en ny
delegationsordning mm.
Utbildningar måste till för tjänstemännen och även
för politikerna i nämnden. Alla måste sätta sig in i
den nya lagen och förordningen så att arbetet
fungerar på avsett sätt efter den 2 maj.

När jag nu är inne på det här med den nya PBL, så
kan jag berätta en del om FSBS utbildningsdagar
14-16 september i Karlstad.
Vi har i mitten av september arbetat 4 ½ månad
med de nya reglerna. Naturligtvis kommer årets
utbildningsdagar därför att till stor del beröra det
nya arbetssättet, tillämpningen av lag och
förordning mm.
Vi kommer att se till att göra bästa möjliga
uppföljning hur det fungerar i praktiken. Våra
föreläsare blir naturligtvis de bästa som går att
uppbringa för att ge bra uppföljning, besvara frågor
och ge vidareutbildning.
Vi har inte bara uppföljningen av PBL, utan
mycket mer på gång i programmet och ni som varit
med tidigare kommer säkert att känna igen vårt
upplägg.
Intressanta och lärorika föredrag som berör våra
arbetsuppgifter, men även en del andra trevliga
inslag. Studiebesök och utflykter, trevliga
kvällsaktiviteter samt möjligheten att under några
dagar lära känna staden Karlstad och naturligtvis
att träffa kollegor från andra kommuner.
Årets konferens kommer att hållas på en ny
fantastiskt fin konferensanläggning som heter
Karlstad CCC. Anläggningen som ligger direkt
vid Klarälvens strand invigdes i januari i år.
Jag släpper nu inte mer utan ni får vänta en tid till,
tills ni får vår inbjudan i början av maj.
Boka redan nu in 14-16 september i era
almanackor.
Hälsningar

Lennart Westberg
Ordförande FSBS

Vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar Anna och Gunvor
och passar på att ställa några frågor
– vi börjar med Anna.

Namn
Arbetsuppgifter

ANNA WESTBERG
Nämndsekreterare samt bygglovssekreterare.

Hur förbereder du dej för nya PBL

Kartlägger dagens arbetsuppgifter för att kunna kartlägga
kommande ändringar.

Vilka personliga egenskaper har du bäst nytta av i
ditt jobb
Hur länge har du varit medlem i FSBS
Vad har du för förväntningar på ditt
förtroendeuppdrag i FSBS
Vilka frågor /områden känner du dej mest
engagerad i
Vad fick dej att vilja engagera dig i styrelsearbetet

Ambitiös, strukturerad och stresstålig.

Har du tidigare erfarenhet av styrelse arbete

4 år
Vara en del i att driva verksamheten framåt med nya
krafter och idéer.
Nämnd/administration, förändringar i arbetssättet pga
PBL.
Bland annat utmaningen i att bidra till att konferenserna
blir lika givande som hittills!
Sitter med i hemortens bygdegårds styrelse som
sekreterare samt i styrelsen för vår lokala SKTF på jobbet

Beskriv dej själv med 3 ord

Glad, bokmal, (förbaskat) envis

Vad gör du helst en ledig dag

Umgås med sonen och maken samt tar en löprunda i
joggingspåret

Fem snabba
Katt eller Hund
Öl eller Vin (MÅSTE MAN VÄLJA?)
Melodifestivalen eller Vinterstudion
Pasta eller sushi
Slalom eller längdskidor (Längdskidor numera efter en skidolycka som gör att jag inte kan åka
slalom längre….)

.. och sedan Gunvor ….
Vi träffar Gunvor på hennes arbetsplats som är
samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekil kommun.
Tillsammans med några av kollegorna inom bygglovenheten
diskuteras här ett byggprojekt.
Namn Gunvor Olsson
Dina arbetsuppgifter Jag arbetar som bygglovhandläggare och är
miljö- och byggnadsnämndens sekreterare. Har arbetat inom
samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 1977
Hur förbereder du dej för nya PBL Jag har gått Byggutbildarnas utbildningar om nya PBL och BBR. Inom
förvaltningen ser vi över resursbehovet, PBL-taxan, delegationsordningen, arbetsrutiner, blanketter och mallar
m m.
Vilka personliga egenskaper har du bäst nytta av i ditt jobb Tror att jag har nytta av att vara noggrann,
rättsmedveten och serviceinriktad.
Hur länge har du varit medlem i FSBS Har varit medlem i 20 år
Vad har du för förväntningar på ditt förtroendeuppdrag i FSBS Jag ser uppdraget som en ära att jag har fått
förtroendet att bidra med mina kunskaper och erfarenhet. Eftersom jag tycker att föreningen FSBS har en viktig
funktion för oss som arbetar inom PBL- området, ser jag fram emot styrelseuppdraget med intresse och
entusiasm. En stor utmaning för styrelsen är att konferenserna även fortsättningsvis skall bibehålla den höga
standard den har idag, så att deltagarna återkommer och att medlemsantalet ökar.
Vilka frågor /områden känner du dej mest engagerad i Inget specifikt område, är nog ganska intresserad av det
mesta som rör mitt arbete
Vad fick dej att vilja engagera dig i styrelsearbetet Utmaningen, men även intresset att knyta kontakter med
representanter från andra kommuner, erfarenhetsutbyte är berikande. Och inte minst en möjlighet att få vara
ambassadör för Lysekils kommun i en så stor intresseförening som FSBS, ser jag som hedrande.
Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete Ja.
Jag har sedan 4 år tillbaka ett förtroendeuppdrag som nämndeman vid Uddevalla Tingsrätt.
Är styrelseledamot i Stångenäs Försäkringsbolag och jag är även
ledamot i Käringöns Tennisklubb.
Har även varit ledamot i Stångenäs AIS fotbollssektion.
Beskriv dej själv med 3 ord Målinriktad, Noggrann och Omtänksam
Vad gör du helst en ledig dag ”Umgås med nära och kära” och njuter av nuet.

Fem snabba
Katt eller Hund Katt och då naturligtvis min katt Mister
Öl eller Vin
Vin
Melodifestivalen eller Vinterstudion Melodifestivalen
Pasta eller sushi Pasta
Slalom eller längdskidor Slalom

Plan- och bygglovtaxa
Arbetet med taxan går säkert på högvarv i många kommuner just nu.
FSBS har lagt ut SKL´s förslag med dess komplement på hemsidan –
www.fsbs.se
Vi har även lagt upp ett exempel – Kalmarmodellen – som är en variant på
hur taxan kan utformas.
Det går bra att ladda hem och använda i de delar som passar er.
Modellen bygger på SKL´s förslag med några mindre justeringar i
faktorerna för bygglov och startbesked. Vi har tagit fram en ”prislista” som
täcker in de flesta av ärendetyperna. Större projekt får man räkna ut på
sedvanligt sätt.
Har ni dessutom ett eget förslag vill vi gärna lägga upp det på FSBS
hemsida.

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 630 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, Örebro, Kalmar och nu åter i Karlstad.

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

Så …………………………….
Välkommen till Karlstad 14 – 16
september 2011
Hälsar
FSBS styrelse

