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ORDFÖRANDE BRITT HÖCKERBO:
”En sommarsolig FSBS-konferens i Varberg”
FSBS 31:a årskonferens i Varberg är nu över. Vi har
hört från många deltagare att man uppskattat maten,
programmet, föreläsarna och de praktiska arrangemangen omkring konferensen. Som vi ansvariga i styrelsen känner det, har också allt fungerat helt utan anmärkning. Dessutom bjöd vädrets makter på tre strålande solskensdagar.

Tack alla inblandade. För att en konferens av detta
slag och med så många deltagare ska kunna fungera
krävs stora insatser och resurser från flera håll.
Ett stort tack till Varbergs kommun som har bidragit
med ett ekonomiskt stöd.
Stadsbyggnadskontoret i Varberg som bjöd på rundvandringen på fästningen och ombesörjde helt och hållet utflykterna till kärnkraftverket Ringhals, världsarvet
radiostationen i Grimeton och stadsvandringen (även
en extra på fredagseftermiddagen).

De deltagare som kom redan på tisdagen erbjöds en
guidad tur på fästningen av Stadsbyggnadskontoret i
Varberg. Klockan 19.00 samlades ca 80 personer och
fick uppleva en fantastisk fin historielektion från 1300talet fram till idag och en tur på fästningen där kanoner
sköt, soldater gav order (ska sanningen fram så via
högtalare) och det blev rök vid kanonerna. Vi fick också besöka fängelsehålorna och prova hur det känns när
dörren stängs och det blir alldeles mörkt och tyst.

Stadsarkitekt Leif Håkansson som var kontaktpersonen
på kontoret, höll i logistiken av bussarna, höll även föredraget ”Vi gör den goda miljön möjlig!”. Ett stort och
varmt tack till Leif och all övrig personal som var inblandad. Ett bra samarbete med värdkommunen där
allt fungerar friktionsfritt ger en skön känsla för oss i
styrelsen.

På onsdag morgon anlände vi till Sparbankshallen som
är Varbergs nya evenemangshall. Den invigdes i november förra året. En anläggning som är flexibelt utformad och har möjligheter att från dag till dag ändras
till konferenser, mässor, konserter, idrottsanläggning
(Wic, svenska mästarna i innebandys hemmaarena),
gymnastiksal för skolelever m.m. Där möttes de 535
deltagarna från 161 kommuner, vid inskrivningen, av
”salongsmusik” bestående av fiol med pianokomp.
Deltagarantalet är det näst högsta frånsett förra årets
jubileumskonferens i Stockholm.

Vår kontaktperson på konferensanläggningen LenaSofia Leek, teknikern Fredrik och all övrig personal
ska ha en stor eloge för sitt arbete. Ett varmt tack även
till de 15 eleverna på turistgymnasiet som turades om
att vara konferensvärdar under konferensen.
Hur skulle vi klara oss utan de kunniga, engagerade och
proffsiga föreläsare med hög klass som vi även i år har
haft. Många av dem återkommer varje år på begäran av
deltagarna och oss själva i styrelsen. Ett stort och innerligt tack till kommunalråd Jana Nilsson, generaldirektör
Ines Uusman, jurist Lars Brask, advokat Annika Gustafsson, sekreterarna i PBL-kommittén Susanne Bagge
och Kjell Sundström, departementssekreterare Anna
Peters, stadsarkitekt Leif Håkansson, konsult Axel Danielsson, informatör Anneli Hedlund och språkkonsult
Ann-Louise Forsström. Ett tack även till årets inslag
med de ”mjuka” ämnena som framfördes av seniorkonsult Héléne Hanaeus, skådespelare Henri Kokko och
leg psykolog Per Naroskin och som bidrog med många
skratt och igenkännande.

På kvällen träffades vi på Societetsrestaurangen och åt
en mycket god årsmiddag, vid den efterföljande dansen
spelade Arvingarna och DJ Jonte. Varbergs Societetsrestaurang byggdes på 1880-talet och är klassad som riksintresse.
Andra kvällen var vi på Sparbankshallen. Borden var
vackert dukade och vi kände den fina feststämningen
som fanns i lokalen. Otroligt hur en sal som två dagar
innan var en gymnastiksal kan förändras till en festligt
Blåhallenliknande festsal. Efter en underbart god buffé
underhölls vi av The Second Time som framförde
”Music from the world of Bond”. Medverkande var
också ungdomar, fyra sångare och åtta dansare, som
deltog i förra årets gymnasiemusikal.

Ni deltagare ska också ha ett jättestort tack. Ni kommer varje gång nyfikna och förväntansfulla till konferensen. Mobiltelefonerna är (nästan) avstängda under
föredragen, vilket är ovanligt i dessa tider. Ni ska veta,
att det känns skönt när ni kommer eller via e-post talar
om att vi som arrangerat konferensen har gjort ett bra
jobb.

Kvällsaktiviteterna, med årsmiddagen och dans första
kvällen och kvällsbuffé med underhållning den andra,
bidrar till att ge konferensen träffpunkter där vi kan
träffas och tala med andra kollegor och knyta kontakter
för framtida nätverk inom vårt yrke. Detta ser vi i styrelsen som viktigt och kommer att fortsätta med det
framöver.

Styrelsen, som är ansvariga för konferenserna, är självfallet mycket glada för det starka intresse som visas år
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från år. Detta intresse stärker oss givetvis i vårt arbete
med framtida konferenser.

föredrag. Några föredragshållare har också lämnat material. Detta läggs ut på vår hemsida.

Styrelsen kommer nu den 24 november att träffas i
Växjö där riktlinjerna läggs upp inför nästa års konferens. Vi hoppas höra från er innan dess och få många
råd och tips på ämnen och föredragshållare. På vår
hemsida finns fliken tipsa styrelsen. Där kan ni lämna
synpunkter och förslag.

Konferens den 27-29 september 2006 i Växjö.
Nästa årskonferens, som är den 32:a i ordningen, är bestämd till Växjö. Själva konferensen äger rum på Växjö
konserthus. Det är förhandsbokat ca 500 rum på ett
flertal närliggande hotell.

Konferensmaterial från Varberg. I detta medlemsblad lämnas en sammanfattning från konferensens alla

Årsmötet
Årsmötet medförde många avgående styrelsemedlemmar som vi med sorg i våra hjärtan avtackade. De
som avgick hade tillsammans varit med i styrelsen i 47
år så det var en stor kompetens som avgick.

Dessutom avgick ”slutligen” Harlan Grannas vår tidigare kassör som under året har varit adjungerad in i
styrelsen och varit ett stort stöd för vår nya kassör.
Sammanlagt har Harlan varit med i styrelsen i 15 år.

Yngve Käck har varit med i styrelsen i 15 år och av
dessa varit ordförande i 9 år. Under hans ordförandetid
har antal deltagare ökat från 380 i Umeå till 646 i
Stockholm vilket innebär en ökning med 70 %. Vi i
styrelsen hoppas att vi även i framtiden får möjligheten
att använda hans stora kunskapskälla.

Ett stort tack till er alla och vi kommer att sakna er.
Inget ont som inte har något gott med sig. Vi fick in
fyra nya i styrelsen. Vi hälsar dem välkomna in i gänget.
De nya är
Carina Bergström från Hudiksvall
Marie Jacobsson från Lund
Tomas Wahlström från Upplands Väsby och
Jeanette Boström från Örnsköldsvik.

Christina Johansson från Valdermarsvik har varit
med i styrelsen i 11 år och de flesta åren varit dess sekreterare. Hon var den som tog tag i och ordnade vårt
effektiva administrativa program som har underlättat
vår administration så vi har klarat av den stora ökningen av deltagare med bl.a. medlemsregistrering och fakturering av anmälningarna till konferenser.

Slutligen vill styrelsen hälsa er alla välkomna till nästa
års konferens den 27-29 september 2006 i Växjö.

Agneta Westerberg från Hässleholm har varit med i
styrelsen i 6 år och har haft hand om alla anmälningarna till konferensen och tidigare även hotellbokningen.

Britt Höckerbo
Ordförande

Avgående styrelsemedlemmar
4

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse

PROTOKOLL § 1 - 18 fört vid Föreningen
Sveriges Bygglovgranskares och
Byggnadsnämndssekreterares årsmöte i
Varberg 2005-09-21
Närvarande enligt förteckning (bilaga 1)
Det justerade protokollet med bilagor finns på
http://www.fsbs.se

Styrelsens verksamhetsberättelse föreligger (bilaga 2).
Årsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
den till handlingarna.

§1
Årsmötets öppnande

§8
Revisionsberättelse

Föreningens ordförande Yngve Käck hälsar
välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004-0101--2004-12-31 redovisas (bilaga 3).

§2
Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning
utlyst

Årsmötet beslutar
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

Kallelse har enligt stadgarna tillställts
medlemmarna tidigare än stipulerade 30 dagar före
årsmötet.

§9
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004-01-01—
2004-12-31.

att årsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
§3
Godkännande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutar
Årsmötet beslutar
att godkänna dagordningen.

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2004-01-01--2004-12-31.

§4
Val av ordförande för mötet

§ 10
Budgetförslag och fastställande av årsavgift.

Årsmötet beslutar

Budgetförslag daterat 2005-06-15 för år 2005 har
utsänts i samband med kallelse till årsmöte.

att utse Yngve Käck till ordförande för mötet.
§5
Val av sekreterare för mötet

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna
budgetförslaget och bestämma årsavgiften för år
2006 till 100 kronor/medlem.

Årsmötet beslutar

Årsmötet beslutar

att utse Urban Rooth till sekreterare för mötet.

att godkänna upprättat budgetförslag och
årsavgiften 100 kronor/medlem.
(bilaga 4)

§6
Val av två justerare tillika rösträknare

§ 11
Val av ordförande för ett år

Årsmötet beslutar
att utse Lennart Westberg, Söderhamn och Stig
Wallin, Gislaved att justera protokollet och tillika
vara rösträknare.

Årsmötet beslutar
att välja Britt Höckerbo, Varberg till ordförande för
ett år .
Noteras att Yngve Käck avböjt omval.

5

§ 12
Val av styrelseledamöter och ersättare

§ 15
Utdelning av utbildningsstipendier 2004.

Årsmötet beslutar

Det har under året inte inkommit någon ansökan
från medlemmar i föreningen om utbildningsstipendium.

I enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5)

§ 16
Avtackningar

Styrelse
Att till ledamöter för 3 år välja Urban Rooth (omval)
samt Jan Jonsson, (omval), att för 1 år välja Niklas
Ottosson (fyllnadsval), att för 2 år välja Lennart
Westberg, Söderhamn (fyllnadsval), att för 1 år
välja Carina Bergström, Hudiksvall (nyval och
fyllnadsval),
Noteras att Agneta Westerberg och Christina
Johansson avböjt omval och att Eidar Lindgren
tidigare under året avgått från styrelsen.

Harlan Grannas avgick förra året efter 14 års arbete
i styrelsen. Harlan har det senaste året verkat som
ekonomisk rådgivare till styrelsen i 1 år och närvarit
vid samtliga styrelsemöten.
Christina Johansson avgår efter 11 år i styrelsen.
Agneta Westerberg avgår efter 6 år. Yngve Käck
avgår efter 15 år i styrelsen varav de senaste 9
åren som ordförande. Lennart Gustavsson avgår
som revisor efter tio år. Marianne Nyberg och Stig
Wallin avgår från valberedningen efter ett år.

Ersättare

Alla avgående avtackas av ordföranden för sina
fina insatser i styrelsen och erhåller minnesgåva av
föreningen. Yngve Käck avtackas av den nye
ordföranden Britt Höckerbo och erhåller
minnesgåvor för sitt uppoffrande och värdefulla
arbete i styrelsen.

Att för 3 år välja Marie Jacobsson, Lund (nyval), att
för 1 år välja Tomas Wahlström, Upplands Väsby
(nyval och fyllnadsval), att för 2 år välja Jeanette
Boström, Örnsköldsvik (nyval och fyllnadsval)
§ 13
Val av två revisorer och en revisorersättare.

§ 17
Övriga frågor

Årsmötet beslutar
att till revisorer för ett år välja Karl-Johan Melin,
Falköping (omval) och
Madeleine Arvidsson/Wäli, Härryda (nyval). Noteras
att Lennart Gustafsson, Västerås har avböjt omval.

Inga övriga frågor har inkommit under stipulerad tid.

att till revisorersättare välja Stig Wallin, Gislaved
(omval).

Ordföranden Yngve Käck tackar för årsmötets
förtroende och förklarar årsmötet avslutat.

§ 18
Mötets avslutande

§ 14
Val av tre ledamöter i valberedningen
Årsmötet beslutar
att till ledamöter i valberedningen för 1 år välja,
Ann-Britt Flodin, Flen (omval) och Kalle Bylin,
Hudiksvall (nyval). Sammankallande är Ann-Britt
Flodin.
Noteras att Marianne Nyberg, Sollentuna och Stig
Wallin, Gislaved avböjt omval.
Noteras att en plats i valberedningen är vakant. Här
måste alla hjälpa valberedningen i dess arbete,
liksom att försöka att snarast finna någon som kan
gå in i valberedningen.
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Yngve Käck
Ordförande

Urban Rooth
Sekreterare

Lennart Westberg
Justerare

Stig Wallin
Justerare

Yngve Käck – tio frågor
gäller att synliggöra och levandegöra föreningen
och dess verksamhet. Och det senaste stora som
har hänt på denna hemsida var, vad vi upplevde
inför den senaste konferensen i Varberg, nämligen möjligheten att direkt från hemsidan kunna
anmäla sig till årskonferensen och kontinuerligt
kunna följa deltagarlistan. Samordningen med
detta anmälningsförfarande och administrationsprogrammet lyckades hyggligt även om vissa detaljer får rättas till.
Vad tycker du kännetecknar en bra ordförande
och bra styrelsemedlemmar, lite råd till dom
som kommer efter dig?
Du valdes in som ordförande vid årsmötet i
Umeå 1996 och när du nu avgick i Varberg
2005 så blev du den som varit ordförande
längst tid av alla. Dessförinnan var du styrelsemedlem sedan 1990. Du har alltså jobbat i
styrelsen under 15 år, eller halva den tid som
FSBS funnits. Vilka är de största förändringarna i styrelsearbetet som du tycker har skett
under denna tid?

-Min personliga åsikt är att en ordförande måste
vara lyhörd och vaksam. Se till att alla i styrelsen
får roller och känner samhörighet. Försöker fördela arbetet efter allas förutsättningar och intressen. Får se upp med gruppbildningar som kan
vara förgörande i en arbetsgrupp. Vara beredd på
avgångar och ha en plan för att täcka upp vakanser. Öppet klimat är ett måste. Alla som går in i
styrelsearbete måste vara beredda att ta på sig
visst arbete, vara beredda på att avsätta fritid.
Förmodligen är man ambitiös och engagerad i sitt
jobb på hemmaplan. Inte fel att vara lite av ordningsmänniska, eftersom mycket arbete är tidsbundet och kräver noggrannhet och ansvar. Inte
heller fel att ha skrattet på nära håll. En förutsättning är förstås att man har förstående partner som får ta i lite extra när styrelsearbetet
kallar. Allt måste fungera inför och på konferensen.

- Det utvecklade datastödet för kallelse, dagordning, kontrollistor, upphandlingar är naturligtvis
något som betytt mycket för det löpande praktiska styrelsearbetet. Det här byggdes upp 1996 i
en ordning som fortfarande håller.
En annan stor förändring var när vi ändrade bokförings- och ekonomirutinerna kring 1997-1998
också genom datastöd och anlitade en bokföringsbyrå för det löpande arbetet. Dels underlättades arbetet ordentligt, samtidigt som vi fick
ett säkrare underlag genom professionell hjälp. Vi
ska också veta att arbetet som kassör fick ett
extra tungt arbetsmoment genom kravet på månatlig momsredovisning under 1990-talet.
Vi anlitade under slutet av 1990-talet ett mindre
dataföretag som tog fram ett speciellt administrationsprogram för föreningens räkning. Här fick
vi möjlighet att hålla ett bra medlemsregister, ta
emot konferensanmälningar och från programmet
ta fram fakturaunderlag, bekräftelser, deltagarlistor, namnlappar m m.
Föreningens hemsida som föddes kring 1997 är
kanske den händelse som betytt mest, när det

Under din tid som ordförande så har du fått
se deltatagareantalet passera 300-400-500
och 600 strecket. Vad tror du det beror på
att just FSBS konferenser har blivit så populära?

– En svår fråga. Många intresseföreningar och
konferensarrangörer uppvisar sen flera år vikande siffror medan vår förening har tydligt stigande. En förklaring jag tror ligger bakom detta, är
att vi har ett program som är aktuellt, och deltagarna vet att det kommer rykande färska nyheter. Vi försöker anlita bra föreläsare där vi haft
en stomme alla känner väl till. Detta ger ju också
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föreläsningen var andaktsfull. Han trollband alla.
Trots att han ibland nästan viskade hördes vartenda ord. Jag glömmer det aldrig.
Lou Rossling i Stockholm i fjol var ju också härlig.
Många tårar rann då på mångas kinder. Alla kände
igen sig i livsvandringen. Hon berörde oss alla.
Annika Gustafsson som återkommer till oss år
efter år med sina rättsfall och JO-utlåtanden är
ju en riktig pärla. Med sin lediga stil gör hon oss
avslappnad och får oss att lyssna intresserat och
vaket på detta på papperet tråkiga ämne.
Trots att jag bara ska välja tre personer måste
jag ändå lägga till Kjell Sundström och Axel Danielsson som ytterligare favoriter. Axel har beskrivit flera svåra ämnen på ett begripligt sätt, inte
minst PUL, offentlighet och sekretess. Han är
alltid lättlyssnad och stoppar in humoristiska
inslag mitt i det gråa.
Kjell Sundström har ju talat om bygglovhandläggarens vardag på ett utomordentligt sätt.
Här kände alla igen sin arbetssituation där vi
ständigt får fundera över vad lagen egentligen
betyder. Verkligt synd att han inte fick visa sin
klass senast när PBL-förslaget skull redovisas.
Här var vi tyvärr fem dagar för tidigt för programpunkten. Men som sagt, det finns många fler
att nämna.

en trygghet för alla. Vi jobbar ju också i en utsatt sektor där vi vet att vi aldrig blir fullärda. Vi
får helst inte göra fel så våra kunder drabbas.
Vi ser ju också till att vi håller ihop konferensgruppen hela tiden, även på kvällarna. Det gör
att man även kan komma ensam från en kommun
och slipper sitta ensam på sitt hotellrum i väntan
på nästa konferensdag. Vi måste också komma
ihåg att vi har en rolig blandning av tjänstemän
och politiker och med lika antal kvinnor och män.
Det betyder naturligtvis mycket för stämningen
på konferenserna och bidrar säkert till att man
återkommer.
Jag har ju själv jobbat med dig i styrelsen
sedan 1998 och vet vilket otroligt arbete du
lagt ner, vilka kunskap du besitter och vilka
fantastiska kontakter du har.
Om jag påstår att FSBS aldrig hade varit den
framgångsrika förening den är idag utan dig
som ordförande, vad säger du då?

– Där har jag definitivt en annan uppfattning.
Styrelsearbetet formas inte av en enda person.
Vi är ett lag med flera skickliga individualister
som inte skulle få ut så mycket om inte alla samarbetade och drog sitt strå till stacken. Det är
många samverkande faktorer som gett föreningen
dess framgångar. Det absolut viktigaste är att vi
har hållit samman och alla varit beredda på att
bidra med sina arbetsinsatser. Självklart måste
det finnas trivsel i gruppen för att den ska fungera en längre tid. Jag hoppas att jag i min roll
lyckats vara en hygglig samordnare och sett till
att vi även kunnat släppa loss utanför sammanträdesrummen med trevliga tillställningar och
annat.

Finns det något mindre positivt eller någon
tråkig händelse vad det gäller konferenser
eller föreläsare som hänt och som du nu vill
lyfta fram eller avslöja?

- Jag tycker att alla våra konferenser har fungerat väldigt bra med mycket god stämning hos deltagarna. Vi får tänka på att vi är väldigt många
deltagare där det statistiskt naturligtvis väntar
vissa incidenter.
När det gäller föreläsare har vi oftast varit förskonade från negativa överraskningar. När vi var i
Luleå år 2000 minns jag, att två föreläsare blev
ordentligt försenade på grund av flygkrångel. Där
la vi in en extrapunkt med Kjell Sundström som
kunde tala vidare på sin tidigare programpunkt En
bygglovhandläggares vardag. En mycket bra reservpunkt i mitt tycke.
I Sundsvall år 2003 blev det lite svårare. När jag
stod nyduschad på onsdagskvällen inför årsmiddagen ringde telefonen. Vår ”väckarklocka” på tordagsmorgonen hade hastigt insjuknat och låg

Massor av föreläsare och underhållare har ju
passerat under åren, skulle du kunna välja dina
tre favoriter och minnesvärda ögonblick under
alla år och gärna varför du tycker så?

- Det är jättesvårt att peka ut ett fåtal när man
upplevt så många. Om jag ändå spontant skulle
nämna några,
(ursäkta alla andra) så får det bli:
Bo Strömstedt som avslutningstalare i Helsingborg 1999. Det var oförglömligt. Då kunde
man ha hört en knappnål falla till golvet. Hela
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hemma i feber. Som tur var hade vi Annika Gustafsson, Sven-Åke Sonesson och Kjell Sundström
närvarande så vi sydde ihop morgonpasset med
dom. Och som jag uppfattade det var deltagarna
nöjda även med den väckarklockan.

Bollnäs har ju försökt att få konferensen under flera år, kommer du att fortsätta jobba
för detta och när tror du då att det blir konferens i Bollnäs?

FSBS har ju farit Sverige runt med sina konferenser. Har du någon eller några favoritorter och/eller favoritkonferenser, och varför i
så fall?

- Även den här frågan är svår att svara tydligt på.
Jag har upplevt egentligen alla konferensorter
mycket positiva. Överallt har vi blivit väl bemötta.
Alla kommuner och konferensanläggningar ställer
upp på våra önskemål och vill verkligen göra vår
konferens till något extra.
Konferensen nummer Ett måste jag ändå utse vår
jubileumskonferens i Stockholm 2004. Här slår vi
ett oslagbart (?) deltagarrekord. Allt fungerar
till 100 procent. Vädret var toppen. Årsmiddagen
i nobelfestkaraktär på Stadshuset var oförglömlig. Alla föreläsare i högform liksom deltagarna.

- Jag måste ju tro på framtiden och att vettiga
beslut ska tas även framledes. Så fort Bollnäs
ordnar sin hall över bandybanan ska jag se till att
FSBS kommer dit med sin konferens. Årtalet är
inte riktigt bestämt men det återkommer vi till.
Tills sist vill jag göra mig till tolk för hela styrelsen, alla medlemmar och alla övriga deltagare genom åren och tacka dig Yngve för ditt
fantastiska arbete i föreningen. Det har varit
en ära att få jobba tillsammans med dig. Hoppas du får många fina år tillsammans med fru,
barn och barnbarn, Bollnäs GIF och Arsenal,
tänk på vad mycket tid du nu får över för
dom.

Hur kommer ditt liv att se ut efter FSBStiden, jobb, fritid osv.?

– Först och främst hoppas jag att jag får vara
frisk och alert många år framåt. Jag kommer inte
att jobba eller fortsätta engagera mig i plan- och
bygglagen.
I almanackan ska det stå fritid med naturupplevelser, fjällvandring, fotografering, sim- och
sporthall, skidåkning i soligt väder, skönlitteratur
samt fiske och tokerier med barn-barn. Min fru
Ing-Britt hoppas jag kan ge tillbaka lite tid och
service, som hon gett mig under styrelse- och
ordförandetiden. Sen ska väl Arsenal och Bollnäs
GIF också ta några timmar.

- Och jag vill å det varmaste tacka er alla för
förmånen att få ha känt er och fått arbeta och
umgåtts med er under trivsamma former. Jag
kommer självklart att sakna er i framtiden. Jag
vill
än
en
gång
gratulera
Britt
Höckerbo som nyvald ordförande i denna härliga
förening. Jag önskar föreningen Lycka till i framtiden och hoppas att ni i styrelsen kommer att ha
lika härlig stämning och gemenskap som vi haft
alla år.

Du har stora kunskaper inom vårt arbetsområde, kanske får vi se dig ingå som expert i någon programpunkt på våra konferenser
i framtiden?

Intervjuare/redaktör: Jan Jonsson

– Först ska jag ta ledigt. Man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig, bara ibland.
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Reportage från konferensen
Jana Nilsson, Kommunalråd i
Varberg.

Varberg är en gammal skostad och cykelstad- Monark
var namnet på cykeln när det begav sig.
Sveriges trettonde världsarv – Grimetons radiostation
– finns i kommunen.

Jana hälsade
konferensdeltagarna välkomna
till
Varberg och
berättade med
inlevelse om
staden
och
dess utveckling. Varbergs
kommun har
två stora företag – Ringhals
och
Södra
Cell. Ringhals står för 21 % av Sveriges elproduktion
och Södra har förutom pappersmasseproduktion även
forskning och utveckling förlagt till kommunen. Södra
har även i samarbete med kommunen satsat på en
fjärrvärmeledning som tar hand om spillvärmen från
pappersproduktionen.

Varberg är också en fästningsstad – de som anlände på
tisdagen hade möjlighet att få en utomordentlig guidning på fästningen.
Varberg är också en SPA-stad – 2004 fick man utnämningen Europas bästa SPA.
Varberg är också en campingstad med näst flest campingplatser i Sverige efter Borgholm.
Varberg är en växande stad – bygger ca 1000 lägenheter på två år som består av blandad bebyggelse, villor,
hyresrätt och bostadsrätt. Man bygger också tre
punkthus 13 - 15 våningar höga.
I Varberg marknadsför man centrumhandeln och
några externa köpcentra finns inte. Arbetar mycket för
att bevara den äldre centrumbebyggelsen.

Ines Uusman, generaldirektör, Boverket

Hon poängterade även vikten av god tillgänglighet i
samhället och att ”enkelt avhjälpta hinder” skall åtgärdas.

Ines inledde med att berätta att hon är en varbergsflicka och att hennes far och farfar var de som dagen
före midsommarafton 1936
fann
Bockstensmannen i
en torvmosse
på sina ägor.
Hon berättade
med inlevelse
under
vilka
omständigheter och om
hur
fyndet
gjordes.

Bockstensmannen är ett välbevarat manslik från 1300talets början som påträffades 1936 i Bockstens torvmosse,
vid gården med samma namn i Rolfstorp, Halland, cirka
25 kilometer öster om Varberg.
Mannen var i 25- till 35-årsåldern och hade pålats fast vid
sjöbotten (troligen för att hindra honom från att gå igen).
Skelett, hud, hår, mage och hjärna var mycket välbehållna, liksom mannens dräkt som är en av medeltidens bäst
bevarade (i hela Europa) med mantel, kolt, hätta med
strut, hosor (dvs långa strumpor), tygpåse, fotlappar,
läderskor, bälte, läderetui och två knivar. Kläderna är av
ett kraftigt ylletyg som är vävt i 3-skaftad kypert och
valkat, det vill säga bearbetat i vatten. Det finns inget
skinn kvar på skallen. På höger sida av kraniet finns en
skada. Skadan är 8 cm lång och 5 cm bred. Kraniet är
mjukt och pannbenet är lite intryckt. De här skadorna har
säkert inte kommit före döden. Överhuvudtaget ser det
inte ut som om Bockstensmannen utsatts för våld när han
mördades. Det som finns kvar av inre organ i kroppen är
bitar av lungor, lever, broskbitar och som sagt hjärnan.
Inte heller de här organen kan tala om för oss hur han
egentligen blev mördad. Hur och varför han dog får vi
därför aldrig säkert veta. Källa http://sv.wikipedia.org

Sedan berättade hon om
Boverkets vision som är att alla människor skall ha
hög kvalitet i sitt boende och hon sa sig se en början
till en boendepolitik i Sverige.
Hon tog även upp lite funderingar om vad PBLkommittén kommer att lägga för förslag några dagar
senare. Bl a att kontrolluppgiften kommer att öka och
att det är viktigt att byggfelen pressas tillbaka och att
bostadsförvaltningen är en viktig uppgift.
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Lars Brask, jurist,
Boverket talade om

ga. Lars hade också funderingar på en omvänd ”babyboom”. De äldre (över 80 år) kommer att öka med 60
% eller till ca 750 000 personer fram till 2030. Det
kommer att ställa stora krav på kommunerna och
samhället i övrigt. Lars tog även upp revideringar av
BBR och ett antal uppdrag som Boverket har – Energideklarationer, Energieffektivisering, Byggfelsförsäkring, Bättre inomhusmiljö, Försöksverksamhet OVK,
Radoninformation m m.

”Nyheter och framtidstankar från Boverket” där bl a tankar
om
PBLförändringarna var en
av delarna. Men
framförallt
talade
Lars om HIN – enklare utan hinder, som
är en viktig del i
kommunernas arbete för att göra miljöerna tillgängli-

Lars

OH-bilder

från

http://www.fsbs.se

föredraget

finns

under

Nästa punkt var ”Rättsfall och JO-utlåtanden”
som vanligt föredrogs av advokat Annika Gustafsson. Anförandet som var mycket uppskattat och omfattande finns i sin helhet på hemsidan
http://www.fsbs.se

Konferensort 2005

Konserthuset - Växjö

Val av konferensort 2006 stod mellan Bollnäs,
Skara och Växjö. Efter ett spännande öppnande
av kuvert innehållande segraren konstaterades att
Växjö hade vunnit. Segraren hade stor marginal
enligt vissa jurymedlemmar.

Växjös representanter berättade om Växjö och
dess utveckling och hälsade alla välkomna till
Växjö 27 – 29 september 2006.
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Artikel från Hallands Nyheter
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Torsdagsmorgonens ”väckarklocka” var Henri
Kokko, skådespelare som talade om ”Det rör
mig hur du rör dig”.
När alla sitter
och väntar på
att Henri ska
komma fram
på scenen som
alla andra föreläsare brukar
göra, så kommer överraskningen:

Henri liknar ett möte med att man skickar ut
nycklar som kan passa/låsa upp.
Det kan vara mödan värt att tänka sig vilken situation människan befinner sig i innan man gör sin
värdering/bedömning. Om någon t.ex. tar i hand
på ett visst vis – ett löst handslag, ”en död fisk”
kan det bero på många saker.
Henri talar även om att det finns osynliga gränser
mellan personer. Det finns en allmän zon som
man ska närma sig försiktigt och låta det ta tid.
Annars kommer det omedvetna kroppssvar, en
känsla av obehag uppstår och negativ känsla att
inte bli sedd. Man ska närma sig varandra i samförstånd.

Det hörs något
ute bland publiken och det
kommer fram
någon som rör sig konstigt och får fram konstiga
ljud. Alla sitter tysta och ser på när han fortsätter
med sitt otroliga kroppsspråk och konstiga läten
samt även går runt och tar på dem som sitter
längst fram. Vad är det här och vad ska hända?
Till slut presenterar han sig – det är Henri Kokko.
Henri kommer att hålla ett föredrag om folks
fördomar och förutfattade meningar.

Vad som kan hända när man bryter de olika zonerna visas genom att Henri tar upp personer från
publiken som får vara med i olika tester.
När man tar någon i hand bryts en zon och
omedvetna värderingar görs.
• När man hälsar ska man inte vara för snabb
med värdering, du vet inte vilken situation den
andre befinner sig i.

När människan träffar någon okänd så ser han
alltid efter hot eller möjligheter.
Den negativa hotbilden ses alltid först innan man
börjar se möjligheterna.
Alla är vi snabba att ”klassa in” människor efter
det första intrycket vi får.

Nästa gång du hälsar på en person – tänk på hur
du tar i hand – ett knep som alltid fungerar är att
vinkla ned handen något så känner den andre sig
välkommen.
• Hot eller möjlighet. Den mötande ser alltid
hot först – försök själv se möjligheter, belägg inte
med egenskaper utan se situationen.

Henri påminner därför om att möten måste få ta
tid.

• Ha inte för bråttom – låt mötet ta tid annars
riskerar man att fastna i det negativa.

Kroppsspråket är i alla sammanhang otroligt viktigt.
Vad man säger är inte det betydelsefulla utan hur
man säger det.
När man kommunicerar med någon får kroppsspråket alltid konsekvenser.

• Det finns osynliga zoner människor emellan.
Närma dig sakta, låt det ta tid - det ökar möjligheten till ett givande möte.
Henri gav oss exempel på många små men tänkvärda detaljer i våra möten med människor.

Människan är skicklig på att läsa kroppsspråk – vi
styrs av det visuella.

Allt framfördes på ett mycket underhållande sätt.
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PBL-kommitte´n rapporterar
Kjell Sundström, sekreterare - Susanne Bagge, huvudsekreterare
• Detaljplaner är mycket detaljerade och oklara
• Uppdelningen bygglov – bygganmälan har lett till
problem
• Systematisk tillsyn + kontroll otydlig
• Bristen på samordning PBL + MB leder till att
vissa frågor prövas dubbelt och andra inte alls
• Det tar för lång tid att få fram beslut

När konferensprogrammet till Varberg beslutades
och föreläsare inbjöds så hade styrelsen i FSBS planerat att konferensdeltagarna skulle få information om
förslagen till ändringar i PBL.
Tyvärr blev PBL-kommitténs utredning försenad och
slutbetänkandet överlämnas till Regeringen tisdag den
27 september, dvs. mindre än en vecka efter konferensen. Kjell Sundström och Susanne Bagge meddelar
inför konferensen att de belagts med ”munkavle” och
ej får lämna ut något i förväg om förslaget till förändringar. Istället för en rapport om nyheter så berättar
de om uppdraget.

Ansvar och roller
• EU medlemskap har påverkat kommunernas handlingsutrymme
• Länsstyrelsens roll
• Ansvarsfördelningen mellan kommunen och byggherren behöver bli tydligare
• Gränsen mellan kommunen – staten – och enskildas rätt behöver bli tydligare

Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att ge en
kommitté i uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen samt lämna förslag till de ändringar som
behövs.
Direktivet som lämnades 2002 har fått flera tilläggsdirektiv och delredovisningar har skett.

Problembeskrivning

Uppdraget

• Plansystemet – hela processen med samband översiktsplan / detaljplan / bygglov
• Bättre dialog behövs mellan länsstyrelser och
kommuner för att få fram underlag för planering
• Översiktsplaner måste göras på annat vis med kontinuerliga revideringar och användas på annat vis
• Detaljplaner – utformning och användning

Exempel på vad som berörs:
•
•
•
•

Plansystemet
Plangenomförande
Kvalité och hållbarhet i byggande och förvaltning
Samordning plan- och bygglagen (PBL) med annan
lagstiftning t.ex. miljöbalken (MB)
• Effektivisering av beslutsprocessen

Balans i systemet

Bakgrund till översynen

•
•
•
•
•
•
•
•

• Omvärldsförändringar
• Ej genomförda förslag enligt tidigare utredningar
• Förslag i utredningar och skrivelser till Miljödepartementet
• Uttalanden i propositioner m.m.
• Riksdagens krav om översyn och förbättringar

Övergripande mål

• Stärka PBL för hållbar utveckling
• Utveckla PBL

Tydligare regler
Tydligare gränser
Rätt till medverkan
Rätt att överklaga
Enhetlig ram för överprövning
En och samma instanskedja för överprövning
Kortare instanskedja
Bättre samordning med miljöbalken

Detaljer i förslaget kan inte lämnas ut, men begrepp
kommer att förtydligas som t.ex. att:

Erfarenheter av nuvarande lagstiftning

- prövning utförs på förhand av byggnadsnämnd
- kontroll utförs av byggherren under byggtiden
- tillsyn utförs av byggnadsnämnden

• Låg aktivitet i kommuner i översiktsplanering
• Ökade krav på samordning och samverkan över
kommungränser
• Otillräcklig planberedskap på kommunerna
• Planer är inte anpassade till behov
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Frågor från konferensdeltagarna till Kjell och
Susanne:

- Förslaget, som är ett betänkande på 1.100 sidor,
kommer att skickas ut till ett mycket stort antal remissinstanser, bl.a. alla kommuner.
- Remisstiden blir minst 4 månader.
- Remisskonferenser kommer att anordnas i hela
landet.
- Efter att förslaget varit ute på remiss skrivs proposition.
- Ett problem som ses av utredarna är att det kommer ett valår och det kan förlänga tiderna innan beslut.
- Kanske ett genomförande 1 januari 2008.

- Varför ändras inte benämningen KA?
- Svar: Det har funnits många förslag, men det har
inte hittats något bättre alternativ än det nuvarande.
- I PBL 8:2 finns tydlig uppräkning av bygglovpliktiga anläggningar – varför inte ta bort uppräkningen?
-Svar: Utredningen har inte någon lösning på problemet, utan överlämnar frågan till Regeringen. Utredningen anser dock att det behöver anges att anläggningar som har påverkan på omgivningen bör
vara lovpliktiga. Lista med exempel bör föras över i
förordning.

Kommunerna bör i remissvar framföra vad som är
viktigt att förändra i ett första skede.
Genom att deltaga på remisskonferenserna så får man
en bra inblick i eventuella förändringar. Det framförs
slutligen att all förändring tar lång tid.

Förslaget ”Får jag lov? Om planering och byggande”
överlämnas till Regeringen tisdag den 27 september.

Frågor till Annika Gustavsson, advokat (extrainsatt programpunkt)
Annika avslutar med att informera om:

Betydande olägenhet vad är det?
Svar. Det finns ett antal rättsfall, som t.ex. att byggnad
kommer för nära, skymmer, buller…
Olägenhet ska som sagt vara betydande – rådet blir
att se tillbaka på rättsfall för att finna något liknande.

Det har blivit väldigt vanligt de senaste åren med
skadeståndskrav på kommuner vid ombyggnad av
gator och vägar. Affärsägare har lidit ekonomisk skada vid längre tids avstängningar. Det förekommer
ofta att avstängningar blir lång tid när man bygger om
väg, då man ofta passar på att lägga ledningar och
byta ut befintligt. Miljödomstolen har ansett skada i
något fall.

Finns några erfarenheter att t.ex. en mast ej är
betydande olägenhet på grund av ett allmänt
intresse? Syns det någon tendens? Väger det allmänna intresset över mot det enskilda intresset?
Svar: Det finns ett färskt rättsfall som tyder på det
med mast på industritomt nära bebyggelse. Det skulle
kunna byggas en skorsten där – mast godtas.

En lagändring har nu medgett att mastbyggare kan
tvinga till sig plats på fastighet med stöd av ledningsrätt.

Kan kommunerna tvinga operatörer att bygga
master tillsammans?
Svar: Varje ansökan måste behandlas separat enligt
gällande regler.
Kan mindre avvikelse mot detaljplan vara upp till
15%?
Svar: Det förekommer stora spännvidder i landet om
tolkningen. Det finns en hel del rättsfall – bara storlek
är inte det som styr. Syftet mm med planen får inte
frångås.

15

Ett förnyat strandskydd

Vi gör den goda miljön möjlig

Anna Peters, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Stadsarkitekten i
Varberg,
Leif
Håkansson berättar om hur de
bedriver sitt arbete
på stadsbyggnadskontoret.

Naturvårdverket redovisade i april 2002 uppdraget i
rapporten ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelser. Redovisning av ett regeringsuppdrag”.
En arbetsgrupp tillsattes och dess arbete har resulterat i en skrivelse, Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd.

På kontoret sker
stor del av arbetena
i projekt med en
bredd på så vis att
alla,
arkitekt
bygglovhandläggare
m.fl., som berörs av t.ex. en detaljplan blir inkopplade
i ett tidigt skede. Arbetet sker om möjligt i ett nära
samarbete. Tillsammans gör man den goda miljön
möjlig.

De problem som identifierats med nuvarande strandskyddslagstiftning delas in i tre kategorier:
- brister i tillämpningen vid såväl prövning som tillsyn,
- generella brister och oklarheter i regelverket som
förhindrar eller försvårar en ändamålsenlig tillämpning samt,
- bristande legitimitet framför allt på grund av att
samma bestämmelser gäller för de mest som de minst
ianspråktagna områdena i landet.

Leif säger att man inte ska vara rädd att erkänna misstag och visar ett ordspråk: ”Att erkänna att man misstagit sig är att visa att man är klokare idag än igår”.

Tyngdpunkten i förslaget ligger, i fråga om skärpningar, på att förbättra tillämpningen och att särskilt
värna om de från strandskyddssynpunkt generellt
mest värdefulla områdena.

Leif visar flygbilder över Varberg stad, berättar om
pågående + planerade byggnationer. Vi får veta att
Varberg är en stad som växer i storlek och ca 1.000
lägenheter ska byggas de närmaste åren, bl.a. planeras
tre nya hyreshus som blir 13 – 15 våningar höga.
Husen placeras på en höjd i ytterkanten av Varberg.
Bidragande till den gynnsamma utvecklingen är att
Varberg har ett kort pendlingsavstånd till storstaden
Göteborg. Restiden med tåg är endast 30-40 minuter.

Med anledning av detta föreslås bl.a. att strandskyddets syften förtydligas, att länsstyrelsen inte skall delegera dispensbeslut inom vissa typer av områden
samt att länsstyrelsen ges viss möjlighet att på eget
initiativ överpröva kommunala dispensbeslut.
De lättnader som föreslås har inriktningen att skapa
tydliga ramar för när strandskyddet skall kunna upphävas vid planläggning, att ange villkoren för ett differentierat strandskydd och att något öka möjligheterna att undanta åtgärder inom tomtplatser från
dispenskrav. Differentieringen av strandskyddet utgår
dels från en geografisk indelning baserad på tillgång
till inlandsstränder, dels lättnader i hänseende för
dispenser och planläggningssituationer med kopplingar till lokal och regional utveckling.

I den centrala delen av Varberg har man bibehållit en
låg bebyggelsestruktur med hus som till en övervägande del endast är 2 ½ våning höga. Man har även
lyckats behålla handeln i centrum och försöker undvika att externa större köpcentra kommer till stånd.
Varberg har ett bra läge vid kusten, en innerstad med
centrala funktioner där det även finns en levande
kurortkänsla och fästningsmiljön ger staden genuin,
historisk identitet.

- En lagrådsbehandling sker preliminärt i januari
2006.
- En slutlig beredning sker i februari.
- Regeringsbeslut följer därefter om överlämnande av
proposition.
- Lagändringen beräknas träda ikraft 1 juli 2006.

Leif avslutar med att visa foton på ett antal nya byggnader, fästningen, Varbergs kurhotell, radiostationen i
Grimeton m.m.
Den sista bilden visar en vacker solnedgång i havet
utanför Varberg.

Enligt Anna kommer troligtvis remissvar påverka så
att propositionen kommer att se annorlunda ut än det
nuvarande förslaget.
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Stadsbyggnadskontoret i Varberg hade till konferensen ordnat
med 3 alternativ till studiebesök.
Stadsvandring i Varberg

Ringhals kärnkraftverk

Under ledning av mycket kunniga guider från stadsbyggnadskontoret utgick stadsvandringar i små grupper från Sparbankshallen med riktning mot centrum.
Förutom att exempel på ny bebyggelse, gammal bebyggelse, intressanta platser mm visades så fick deltagarna i stadsvandringen även mycket historiska fakta
av de pålästa guiderna.

Ringhals är en av Europas största el-fabriker. De fyra
reaktorerna producerar 21 procent av all elenergi i
Sverige. Det motsvarar förbrukningen i sex städer av
Göteborgs storlek.

Intressanta byggnader och miljöer finns i stor mängd
i Varberg. Exempel är:

Antalet anställda är 1392 personer.

Efter kaffe fick vi titta på anläggningens informationscenter och pröva på olika saker som bl.a. att se
hur många el-saker som vi fick igång med hjälp av vår
egen cykling.
En mycket spännande information och saker att prova på men tyvärr blev tiden för kort där. Vi fick se en
film om anläggningen och hur elektriciteten kommer
till på kärnkraftverket.
Studiebesöket avslutades med en rundtur inom Ringhalsområdet via bussen.
Rosenfredsskolan, uppförd 1910. År 1914 hölls där ett
fredsmöte med representanter från Sverige, Norden
och övriga Europa. När FN (NF) sedan bildades tog
man fram protokollet från 1914 som fick ligga till
grund för Nationernas Förbund som bildades efter
första världskriget.

Världsarvet Grimeton
Grimeton är en radiostation från 1920-talet för telegrafi med Nordamerika. Raden med de sex antenntornen, 127 meter
höga, strax öster om
Varberg kan ses från
långt håll.

Varbergs slott och fästning. Slottet påbörjades under
1200-talet och fästningsverket påbörjades vid sekelskiftet 1500-1600.

När radiostationen
byggdes bedömdes
läget vara perfekt,
eftersom det var ganska öppet från Grimeton över
Atlanten till USA. Men radiostationen hade snabbt
blivit omodern och hade förmodligen skrotats för
många år sedan om det inte hade varit för att försvaret använde anläggningen för ubåtskommunikation.

Societetshuset, uppfört 1883.
Kallbadhuset, uppfört 1903.
Listan kan göras lång.

Detta är den enda Alexanderssonsändaren som finns
bevarad.
Den unika och ännu fungerande långvågssändaren
placerade radiostationen på UNESCO:s världsarvslista den 2 juli 2004.
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Överraskningar på sammanträdet – Axel Danielsson
Nedan redovisar jag kort de svar jag gav på föreningens årsmöte 2005 på frågorna under programpunkten ”Överraskningar på sammanträdet”. Flertalet svar utvecklar jag i min handbok Kommunal nämndadministration, Kommuntus förlag. Har du fler frågor eller vill anlita mig på hemmaplan i detta ämnesområde är du
välkommen att ta kontakt!
FRÅGA 1 Omedelbar justering och kravet på
färdig paragraf Om man under sammanträdet
kommer på att man vill ha beslutet omedelbart justerat, hur gör man då? Måste paragrafen skrivs ut i
beslutad lydelse på sammanträdet?



Mottagaren har rätt till en förstasida med närvaroredovisning för det omedelbart justerat beslutet.



Bra med separat förstasida till omedelbart justerade beslut.

Kommunallagen
 Justering skall ske på sätt som fullmäktige bestämt (KL 5:61)



Syfte med omedelbar justering är omedelbar
verkställighet och/eller snabbare lagakraftvinnande.

Sättet skall bestämmas i fullmäktiges arbetsordning genom föreskrifter om formerna för justering av protokollen (KL 5:64)



Omedelbar justering bör följas av omedelbart
anslag om justering.

SVAR: Inget skallkrav för nämnderna!



FRÅGA 4 Offentliga sammanträden och reglerna
om allmänna handlingar Många byggnadsnämnder har den ordningen att kallelsen innehåller presidieberedningens eller arbetsutskottets förslag till
beslut. Dessutom innehåller kallelsen förvaltningens
bedömningar. Många byggnadsnämnder har också
öppna sammanträden utom i ärenden som är myndighetsutövning. Vanligt är då att kallelsen finns
tillgänglig för intresserade (annonseras i pressen).
Hur blir det nu med sekretessen av förvaltningsyttrandena och beslutsförslaget från presidiet eller arbetsutskottet?

Normalarbetsordning för KF Cirkulär 1991:139
”Paragrafen skall redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den”
Normalreglemente för KS Cirkulär 1991:147
”Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen
justerar den”
FRÅGA 2 Omedelbart justering och kravet på
undertecknande på sammanträdet Måste den
omedelbart justerade paragrafen justeras även av de
utsedda justeringsmännen direkt under sammanträdet eller räcker det att det i paragrafen anges att den
är omedelbart justerad?

SVAR: Beslutsunderlaget blir allmän handling om
det görs tillgängligt för allmänheten på sammanträdet

SVAR: Inget skallkrav på undertecknande på
nämndsammanträdet

Hemliga handlingar får endast handläggas om
nämnden sammanträder med stängda dörrar.

Vad talar för justering på sammanträdet?
”Den omedelbart justerade paragrafen förutsätts få
sin slutgiltiga utformning på sammanträdet” Losman
kommunallagen” s.135.

Offentliga sammanträden (KL 3:7, 6:19 a)
- Får införas men skall godkännas av fullmäktige.
- Eventuell kungörelseförfarande bestäms lokalt.
- Gäller även fullmäktigeberedningar.
Undantag:
- Myndighetsutövning.

FRÅGA 3 Omedelbar justering och kravet på
paragrafnummer i rätt följd Måste den omedelbart justerade paragrafen ges ett paragrafnummer i
samma ordning ärendet togs upp på sammanträdet
eller får man för enkelhetens skull lägga denna paragraf först i protokollet?
SVAR: Ja, man får lägga den omedelbart justerade
paragrafen först i protokollet men….

-
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Ärenden med uppgifter som omfattas av sekretess

C: Bevilja bygglov med villkor att byggnaden minskas på längden med 2 meter. Då kommer placeringen att ske endast 1 meter på prickmark.
D: Bordlägg ärendet.

FRÅGA 5 Paragrafordning enligt kallelsen eller
enligt verkligheten Måste protokollet upprättas i
den ordning ärendena tas upp under sammanträdet
eller kan den ordning som gäller i kallelsen även
gälla för protokollet?

E: Ärendet återförvisas till förvaltningen för ytterligare samråd med sökanden för att förmå denna att
projektera om byggnaden.

SVAR: Nej, protokollet behöver inte följa den ordning ärenden togs upp på sammanträdet. Av pratiska
skäl bör den ändrade ordningen framgå av protokollet där man i en särskild paragraf redogör för detta:

F: Bevilja bygglov med villkor att samtliga fönster
förses med mittpost och liggande dubbelspröjsar.

§9
Ändring i föredragningslistan

G: Deltar inte i beslutet p.g.a. osäkerhet

Nämndens beslut
Föredragningslistan förändrades på följande sätt:

Var ligger skillnaden på ledamöterna D och E:s
yrkanden?



Yrkande D innebär bordläggning
Yrkande E innebär återremiss




Ärendet om namnsättning av rondeller utgår.
Ärendet 1 om anställning av förvalningschef
tas upp som ärende 13.
Ärendet 13 om revisorernas skrivelse om
bokföringsbrott tas upp som ärende 1.

Vad gör man med ledamot C:s och F:s yrkanden
som är felaktiga
”Duttyrkanden”?
De är olagliga, dvs. är inte kommunicerade med
sökanden eller annan part och de ligger utanför ansökan

Fråga 6 Protokollföring av jäv Om någon ledamot
inte deltar i ett eller flera ärenden under sammanträder exempelvis pga. jäv, måste väl detta framgå i en
notering i protokollsparagrafen?

På förslag av ordföranden bör ledamöterna uppmanas ta tillbaka yrkandena. Alternativt bör nämnden
efter proposition avslå dem.

Måste jävet även framgå på protokollets första sida
där närvaroredovisningen finns?

Rätten för G att avstå från att delta i beslut
(KL 4:20 – 4:21)
Vid myndighetsutövning
- Rätten att avstå från deltagande i beslutet gäller
inte vid avgörande av ärendet.
- Ledamot som yrkar bordläggning/återremiss och
som nämnden avslår måste således utöva sin
röstplikt i sakfrågan.
- Dock finns ingen skyldighet att rösta för mer än
ett förslag i sak.

SVAR: Under beslutande på första sidan måste det
framgå att vederbörande inte var närvarande
”Protokollet skall för varje ärende redovisa vilka
ledamöter som har deltagit i besluten.”(KL 5:57)
Förbudet mot växeltjänstgöring medför att närvaroorsaken bör framgå av förstasidan eller i själva paragrafen (KL 5:15)
SVAR: Det är lämpligt att även redovisa jävet i
ärendeparagrafen

Vid acklamationsbeslut
- Anmälan skall lämnas till ordföranden innan
beslutet fattas.

FRÅGA 7 Propositionsordning

Vid omröstning
- Anmälan görs i samband med uppropet.
- Bör framgå av arbetsordningen.

Yrkanden:
A: Bevilja bygglov då byggnaden i princip följer
detaljplanen. Avvikelsen kan klassas som mindre
avvikelse.

Vid lika röstetal
- Då har ordföranden röstplikt (RÅ 1960 I 1290),
dock ej vid sluten omröstning.

B: Avslå bygglov då avvikelsen från detaljplanen är
oacceptabel.
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En inkommen muntlig anmälan som registreras i
diariet eller verksamhetssystem och som inte resulterar i åtgärd eller beslut får dock gallras.

Hur ställs propositionsordningen sedan man rett
ut felaktigheterna?
Ordförande skall redovisa förslag till propositionsordning

FRÅGA 10 Kopiering på arbetsplatsen
Är det tillåtet att till kallelsebilagorna infoga kopia
från en tidningsartikel som kanske beskriver ärendet.
Måste man ha tidningens godkännande till denna
kopiering?

Skall ärendet avgöras vid dagens sammanträde?
Skall ärendet inte avgöras vid dagens sammanträde?
Alternativ 1
Ordföranden finner att nämnden beslutat att inte
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

SVAR: Ja och nej
Rätten till exemplarframställing (12 § URL)

Bifall mot avslag på återremissyrkandet
Bifall mot avslag på bordläggningsyrkandet

Gamla reglerna
För enskilt bruk
På arbetsplatsen fick man kopiera för eget och närmaste kollegornas bruk

Alternativ 1
Ordföranden finner att nämnden beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Proposition på A mot B samt ev. omröstning

Nya reglerna 1 juli 2005!
För privat bruk
Ej på arbetsplatsen, möjligen för eget bruk men inte
för kollegor

FRÅGA 8 Anonyma anmälningar
Personer har ju rätt att lämna anonyma anmälningar
till myndigheten. Idag har ju de flesta kommuner
telefoner där inkommande nummer visas på displayen. Är detta förenligt med kravet på anonymitetsskydd?

Ny avtalslicens (42a-b §§)
Rättighetshavarorganisationer får teckna avtal med
kommunerna om kopiering av utgivna litterära verk
(ej noter)

SVAR: Ja, eftersom man inte vet vem som håller i
luren!
- ”En telefon kan emellertid nyttjas även av andra
enskilda än abonnenten. Av det visade telefonnumret kan således inte med säkerhet dras någon slutsats om den uppringandes identitet”
(JO 96/97 s. 458)

FRÅGA 11 Växeltjänstgöring
Mobiltelefonen ringer hos en ledamot, som lämnar
sammanträdet mitt under en föredragning av ett
ärende. Han /hon står utanför sammanträdesrummet
och pratar, pratar och pratar och ärendet är plötsligt
klart för beslut. Hur gör man? Kallar in ledamoten
före beslut, beslutar utan ledamotens närvaro eller
låter ersättare gå in? Och vad händer då när ledamoten kommer in igen?

FRÅGA 9 Dokumentationskravet
En anonym person anmäler en fastighetsägare för
t.ex. svartbygge men önskar att kommunen själv ska
upptäcka det hela. Den anonyme förstår att den anmälde kommer att räkna ut vem den anonyme är och
vill alltså inte figurera i ärendet. Ska kommunen
ställa upp på en sådan begäran? (Vanligt förekommande)

Klara ut om ledamoten avbrutit sin tjänstgöring?
”Om ledamot är förhindrad att vidare delta i ett
sammanträde skall ersättare tjänstgöra i ledamots
ställe” Normalreglementet.
Förbud mot växeltjänstgöring
Om ledamoten avbrutit sin tjänstgöring är han
”rökt”, dvs får inte återinträda i tjänst.

SVAR: Nej anmälan av betydelse skall dokumenteras! En anmälan, anonym eller offentlig, och som
ligger till grund för myndighets tillsynsverksamhet
skall dokumenteras.

Undantag - Partiväxling (Prop. 90/91:117)
Tillåtet om fullmäktige medger det i särskilda situationer t.ex. för att förhindra partiväxling. Regleras
vanligen i reglemente med stöd av KL 6:10.
Fullmäktige skall besluta om ersättares tjänstgöring
(KL 6:10)

All myndighetsutövningen skall grundas på objektivitet och saklighet. Vi måste kunna motivera våra
åtgärder med dokumentation som visar varför vi
vidtagit vissa åtgärder.
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FRÅGA 15 Närvarorätt för konsulter
Ofta händer det att någon konsult kallats till sammanträdet för att redovisa ett ärende. Måste nämnden i denna paragraf särskilt besluta om att nämnden
tillåtit närvarorätt för den sakkunnige eller kan man i
början av mandatperioden besluta generellt att sakkunniga får närvara i ”sina” ärenden.

FRÅGA 12 Protokollföring av ärenden som utgår Kan byggnadsnämnden låta ett ärende som finns
på föredragningslistan utgå utan att någon protokollsanteckning görs om detta eller måste nämnden
ta ett beslut om återremittering resp. bordläggning?
SVAR: Ett ärende som utgår är inte samma sak som
att det bordläggs eller återremitteras!

SVAR:
Alternativ I
Ordföranden kan meddela att ett ärende felaktigt
upptagits av honom/henne på föredragningslistan
och därför skall utgå.

Nämnden får kalla särskilt sakkunnig för att lämna
upplysningar.
(KL 6:19)
Nämnden måste besluta om denna närvaro vid varje
tillfälle.

Detta bör protokollföras i särskild paragraf.
Alternativ I
Ledamot yrkar att ett ärende som upptagits av ordföranden på föredragningslistan skall utgå.

Beslutet protokollförs genom närvaroredovisningen
på protokollets förstasida

Detta skall protokollföras i särskild paragraf
FRÅGA 16 PuL och protokollen
Vi är tveksamma till vad som får publiceras och vad
som måste censureras i ett byggnadsnämndsprotokoll som läggs ut på nätet. Vad gäller egentligen för
en myndighetsnämnd enligt PUL i sådant fall?

FRÅGA 13 Delegeringsbeslut och laga kraft
När vinner en delegats beslut laga kraft?
Är det när beslutet är taget och underskrivet av delegaten eller är det när beslutet redovisas till nämnden
och nämndens protokoll justerats? Eller är det under
något annat skede?

Ändringar i PuF från 1 januari 2001
Personuppgifter i kallesler och protokoll som får
läggas ut på Internet

När tar klagotiden slut
Delegeringsbeslut som kan överprövas genom
laglighetsprövning (Kommunalbesvär KL 10:6)

-

Tre veckor efter det att bevis om justering har anslagits på kommunens anslagstavla avseende det protokoll som fördes vid det sammanträde där det överklagade delegeringsbeslutet anmäldes

Personuppgifter avseende förtroendevalda som
gäller förtroendeuppdraget, d.v.s. namn, partibeckning, typ av uppdrag, ej personnummer eller
adress.

-

Övriga personuppgifter:

Delegationsbeslut som överprövas genom förvaltningsbesvär 23 § FvL)
Tre veckor från den dag då klagande fick del av
delegeringsbeslutet.

1. Om de inte klassats som känsliga enligt PuL
13, 21 §:
ras eller etniskt ursprung
politiska åsikter
religiös eller filosofisk övertygelse
medlemskap i fackförening
hälsa eller sexualliv
brott, domar i brottmål
straffprocessuella tvångsmedel
administrativa frihetsberövanden
personnummer

FRÅGA 14 Delegater – namn eller titel
Ska det i delegeringsordningen som nämnden beslutar om stå delegatens tjänstetitel eller personens
namn?
Exempelvis, ska det stå: ”Följande ärendegrupper
delegeras till bygglovingenjören” eller ska det stå
”Följande ärendegrupper delegeras till Sven Svensson”?

och om det saknas skäl att anta att det finns risk för
att ”den registrerades personliga integritet kränks
genom överföringen”

SVAR: Delegaten är bygglovingenjören!
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Klarspråk lönar sig
Anneli Hedlund och Ann-Louise Forsström
Anneli är informatör hos Norrköpings kommun och
utbildad journalist. Hon var initiativtagare och projektledare för Norrköpings kommuns treåriga språkvårdsprojekt. De har gemensamt jobbat med detta
projekt. Inom kommunen ingår nu språkfrågorna
som en naturlig del i organisationen.
Ann-Louise är examinerad språkkonsult i svenska.
Hon är också egenföretagare och driver ett konsultföretag med namnet Språkvård och Samtalsutveckling. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, myndigheter och andra organisationer att skapa ändamålsenliga texter av god språklig kvalitet och att få till
stånd en väl fungerande muntlig kommunikation.
I projektarbetet har de analyserat texter och samtal,
deltagit i olika språkvårdsprojekt. De har granskat och
bearbetat texter för att göra dem mera lättlästa och
förståeliga. Så framgångsrikt att kommunen vann
priset Lilla Klarspråkskristallen 2004. som delas ut av
Klarspråksgruppen vid Regeringskansliet.
Några enkla saker att tänka på när du skriver
dokumentet eller protokollet.
• Skriv det viktigaste först
• Skriv ut förkortningar i mesta möjligaste mån
• Tänk på läsaren
• Skriv kort och med naturligt språk
Protokollets upplägg.
• Förslag till beslut skrivs ut först
• Sedan kommer sammanfattning i ärendet
• Beskrivning av ärendet avslutar dokumentet
• Skriv helst med en radlängd av 13 cm
• att-satser skrivs hellre som numrerade egna meningar.
Information i klartext kan innebära stora besparingar
för sändaren. I ett exempel nämndes en känd institutions massutskick av information till en berörd folkgrupp.
Informationen var så dåligt formulerad att man blev
nedringd av tiotusentals missnöjda som inte begrep
vad informationen handlade om. Det kostade stora
resurser och pengar att rätta till detta. Först i arbetsinsats med att förklara för alla som ringde och sedan
med ytterligare ett massutskick av omarbetad information i klartext. Hade man tillämpat klarspråk från
början hade en massa pengar och arbete sparats.

Klipp från Hallands Nyheter 24 september 2005.
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KOLONISTUGAN - av Jan Jonsson
I våras fick min vanligtvis kloka och förstående hustru något som liknade mylla i ögonen och började prata
om en kolonistuga. Ja ni vet en liten gullig kolonistuga i rött med vita knutar.
När man går in så känns den ungefär som om man fått på sig en alldeles för liten kostym. Den liksom stretar och drar så fort man vänder sig. Men inte kunde hon mena allvar med denna stuga. Nej det var naturligtvis precis som med allt annat, en kvinnlig nyck. Ja men Herre Gud vi hade ju ett hus. Ja inte var tomten så stor men vem vill ha det, i vår ålder. Jag har alltid sagt att jag helst vill ha en asfalterad trädgård.
En som man kan sitta i fönstret och med en slang spola av. Nej det var väl klart att det inte skulle bli någon kolonistuga. Det skulle Jag sätta stopp för.
Dag 1
- Janne, jag har köpt en kolonistuga, hörde jag min hustru säga. Ja inte bara säga, hon nästan sjöng fram
det som ni av det manliga släktet precis vet vad jag menar.
- Vad sa du, frågade jag. En vad?
- En liten stuga sjöng, eller kvittrade min hustru fram, en liten stuga med lite mark som jag kan odla på.
- Har du köpt en stuga sa jag, så får du faen i mig sköta den själv. Jag tänker inte slita ut min kropp, bara
så du vet.
- I morgon åker vi och tittar på den lilla röda kolonistugan och köper några fröpåsar, sa hon.
- Nej aldrig i livet att jag åker med sa jag. Ganska nöjd med att jag redan från början med manlig kraft
markerat vad jag tycker om kolonistugan.
Dag 2
Vi kom fram till kolonistugeområdet med alla sina fula stugor i vitt, rött, grönt och färger jag inte visste
fanns.
- Där är den, sa min hustru och pekade på en gul ful stuga.
När jag kom närmare såg jag att inget varit brukat på flera år. Ogräset hade verkligen fått ett ansikte i
denna ”koloniträdgård”.
- Det är vår tomt ända bort till skogen där bakom. Ser du, frågade min hustru, nu återigen med kvitterrösten.
Jag kikade bakom stugan och fick då en chock vid anblicken. Vad jag såg var inte någon liten gullig kolonistugetomt utan det var ju för faen en del av ryska tundran som jag blickade ut över. Något SÅ stort hade
jag aldrig sett i hela mitt liv. Det svindlade för ögonen när jag tänkte på vilket arbete som skulle fordras
för denna tundra. Jag drabbades samtidigt av full förståelse över den hopplöshet som de tyska soldaterna upplevde när de under andra världskriget ställdes öga mot öga med mil efter mil av den ryska tundran.
Jag satte mig ner och kände svetten tränga fram och höll på att svimma. Min hustru stod som i ett trollslag framför mig redan iklädd stövlar och en overall. Hon höll i en spade som jag för ett ögonblick uppfattade som ett tyskt maskingevär.
- Nu ska vi gräva, sa hon.
Jag kunde ju som nybliven anstaltsfånge i ett arbetsläger bara nicka.
Dag 3
Innan jag hann börja med någonting kom det ärrade och grånade gentlemän från alla buskar.
- Hej och välkomna, sa de. Det har inte varit brukat på länge här, så ni får nog ett styvt jobb, sa någon.
De andra nickade och av deras blickar förstod jag, stackars sate måtte han orka. Jag började med det
land som såg lättast ut och tänkte inte ägna en tanke åt ryska tundran. Jag vände jord och rensade, vände
jord och rensade och…, ja ni vet. Hela da´n stod jag som en dum struts med huvudet nästan begravt i myllan och ändan i vädret.
Jag körde last efter last ner till en komposthög som växte sig allt större
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- Det är bäst att rensa bort allt, sa en av gubbarna, för annars går det aldrig bort.
Dag 4
Denna dag behövde jag inte böja på ryggen innan jag startade dagens straffkoloniarbete. Jag hade nämligen aldrig lyckats räta på den efter gårdagens grävande. Jag gick som en fällkniv, jag hade sovit i fällknivsställning och jag anlände till straffkolonin som en fällkniv. Jag hade upptäckt muskler som jag inte
hade en aning om att dom fanns. De värkte oavbrutet dag som natt. Gubbdjävla… stod som vanligt i klunga
och såg mig släpa min döda kropp till stugan. Om dom så mycket som bara knystade om ogräset så skulle
jag placera spaden i huvudet på dom.
- Hej lappen, sa en av dom.
Lappen?? Vad då lappen. Jag stannade till kikade upp på dom från min krumma ställning och frågade:
- Vadå lappen?
- Jo,jo, sa en av dom och försökte låta norrländsk. Du har den högsta kompost vi någonsin sett. Den ser ut
som ett högt fjäll.
- I morse var det rimfrost på toppen, sa en annan och flinade.
Jag höjde spade för att slå den närmaste i huvudet men tappade balansen av tyngden och föll rakt över
hustruns nysatta plantor.
Dag 5
- Nu ska vi måla om stugan, sa hustrun, röd tillade hon och grön dörr.
Är det konstigt att folk skiljer sig. Eller att någon i familjen råkar slå någon annan. Jag upptäckte mig
själv stå löjligt flinande när jag tänkte på denna möjlighet.
- Här är färg, sa hustrun, måla nu.
Har ni någonsin försökt måla om något gult till rött? Tror ni att det räcker med en målning?
- Kaffedags, ropade hustrun.
Jag gick till förrådet med färgburken. När kaffet var färdigdrucket gick jag ner för att hämta burken.
Det var då jag tappade den djäv.. burken. Rakt ner och vad som händer då kan bara en fysiker förklara. I
varje fall flög en kaskad av röd färg rakt upp. På mig, på en byrå (som ändå skulle målas) och på golvet.
Det såg ut som om någon slaktat en gris därinne. Det var då det kom en tår. Det var länge sedan jag grät
men nu kom det. Jag skrapade upp färgen, tvättade av mig, tog bilen och åkte och köpte mer färg.
Dag 6
Hustrun köpte en gammal soffa som skulle till stugan. Mer målning, mer gamla gubbar, mer……….
Ja så förflöt min vår och sommar. Ni förstår kanske att våra dagar tillsammans på FSBS konferens då
blir extra viktiga. Jag är glad att det snart blir en lång, lång vinter och jag sörjer redan för nästa vår och
sommar.
Ha det bra i vintermörkret och önska er inte en kolonistuga i julklapp. Klarar jag en kolonisommar till så
syns vi i Växjö i september nästa år. (har ni vägarna förbi Alingsås nästa vår/sommar så åk ner till koloniområdet och titta efter mig, det är jag med rumpan i luften)
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Statistik Varberg 2005
Anmälda deltagare till årets konferens var
535 personer + 14 föredragshållare
2005

2004

2003

2002

2001

Politiker

93 (17%)

108 st (17%)

101 st (21%)

100 st (19%)

75 st (17%)

Stads- bygglovarkitekter

79 (15%)

69 st (11%)

54 st (12%)

61 st (12%)

41 st (9%)

Assistenter

73 (14%)

92 st (14%)

65 st (14%)

89 st (17%)

70 st (16%)

Byggloving/gransk/handl.

67 (13%)

107 st (17%)

64 st (14%)

75 st (14%)

53 st (12%)

Sekreterare

64 (12%)

91 st (14%)

68 st (14%)

75 st (14%)

72 st (16%)

Byggnadsinspektörer

60 (11%)

71 st (11%)

47 st (10%)

49 st (10%)

36 st (8%)

Chefer

40 (7%)

53 st (8%)

32 st (7%)

33 st (6%)

40 st (9%)

Ingenjörer

33 (6%)

23 st (3%)

11 st (2%)

21 st (4%)

37 st (8%)

Övriga

26 (5%)

32 st (5%)

29 st (6%)

17 st (4%)

19 st (5%)

• totalt var 161 kommuner/städer representerade. 51 av dessa kommuner/städer var förutom tjänstemän även representerade av politiker.
• deltagarna kom från Jokkmokk i norr, till Ystad i söder, Lysekil och Orust i väster till Haparanda i
öster.
• av deltagarna var 272 (51%) kvinnor och 263 (49%) män
• av deltagarna var 264 (49%) medlemmar och 271 (51%) icke medlemmar
• kommunerna med flest deltagare var Nacka 18, Botkyrka 17, Umeå 13, Falun 12, Varberg 11.
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Länsvis redovisat deltagande respektive icke deltagande kommuner/städer
Varberg 2005
Deltagande kommuner från varje
län
Stockholms Län

Icke deltagande kommuner

Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Nynäshamn,
Tyresö, Täby, Österåker.

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö.

Uppsala län
Enköping, Knivsta, Tierp, Uppsala.

Håbo, Älvkarleby, Östhammar.

Södermanlands Län
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping.

Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker.

Östergötlands Län
Boxholm, Linköping, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik.

Finspång, Kinda, Motala, Ydre, Åtvidaberg,
Ödeshög.

Jönköpings Län
Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Nässjö,
Sävsjö, Tranås, Värnamo.

Aneby, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda.

Kronobergs Län
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö.

Alvesta, Markaryd, Älmhult.

Kalmar Län
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby, Västervik.

Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Nybro

Gotlands Län
Gotlands kommun.
Blekinge Län – deltagande

Karlshamn, Karlskrona, Ronneby.

Olofström, Sölvesborg.

Skåne Län
Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör,
Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Osby, Sjöbo,
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Vellinge, Ystad,
Åstorp.

Bjuv, Bromölla, Burlöv, Eslöv, Hörby, Klippan,
Kävlinge, Lomma, Perstorp, Simrishamn, Skurup,
Svalöv, Trelleborg, Ängelholm, Örkelljunga. Östra Göinge.

Hallands Län
Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm,
Varberg.
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Västra Götalands Län
Ale, Bengtsfors, Essunga, Falköping, Färgelanda, Göteborg, Götene, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lysekil,
Mark, Mellerud, Mölndal, Orust, Skövde, Sotenäs,
Stenungsund, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg, Åmål,
Öckerö.

Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Grästorp,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla
Edet, Mariestad, Munkedal, Partille, Skara,
Strömstad, Tidaholm, Töreboda, Uddevalla,
Vara, Vårgårda.

Värmlands Län
Eda, Filipstad, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kristine- Arvika, Grums, Hagfors, Kil, Munkfors.
hamn, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng.

Örebro Län
Laxå, Lekeberg, Örebro.

Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors,
Karlskoga, Kumla, Lindesberg, Ljusnarsberg,
Nora.

Västmanlands Län
Hallstahammar, Heby, Köping, Sala, Skinnskatteberg,
Surahammar.

Arboga, Fagersta, Kungsör, Norberg, Västerås.

Dalarnas Län – deltagande
Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung, Mora, Orsa.

Avesta, Hedemora, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro, Älvdalen.

Gävleborgs Län
Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn.

Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo,

Västernorrlands Län
Kramfors, Sundsvall, Örnsköldsvik.

Härnösand, Sollefteå, Timrå, Ånge.

Jämtlands Län
Berg, Krokom, Östersund.

Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund, Åre.

Västerbottens Län
Nordmaling, Skellefteå, Umeå,

Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele.
Norrbottens Län

Boden, Haparanda, Jokkmokk, Luleå, Piteå, Överkalix,
Övertorneå.
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Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Kalix, Kiruna,
Pajala, Älvsbyn.

Procentuellt sett antal deltagande kommuner/städer
från respektive län 2001 - 2005
2
0
0
5

LÄN

2005
Varberg
%
100

2004
Stockholm
%

2003
Sundsvall
%

2002
Västerås
%

2001
Norrköping
%

83

83

100

83

1

Halland

2

Stockholm

73

96

85

88

73

3

Gävleborg

70

100

60

70

70

4

Jönköping

69

62

62

78

69

4

Värmland

69

63

50

50

56

6

Kronoberg

63

88

37

50

50

7

Blekinge

60

60

60

40

60

8

Kalmar

58

58

50

50

58

9

Västra Götaland

57

53

49

63

41

9

Uppsala

57

100

71

100

83

11 Södermanland

55

44

44

44

22

11 Västmanland

55

64

45

54

54

13 Östergötland

54

38

46

38

38

14 Skåne

52

45

36

45

39

15 Norrbotten

50

64

57

79

57

16 Dalarna

47

73

67

80

87

17 Västernorrland

43

57

100

57

29

18 Jämtland

38

37

37

37

37

19 Örebro

25

23

17

66

25

20 Västerbotten

20

60

60

33

33

0

100

0

0

100

21 Gotland
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FSBS konferensorter och Antal deltagare
1975 - 2005
535

Varberg 05

646

Stockholm 04

471

Sundsvall 03

521

Västerås 02

443

Norrköping 01

365

Luleå 00

450

Helsingborg 99

425

Sunne 98

350

Kalmar 97

380

Umeå 96

405

Borås 95

365

Uppsala 94

285

Falun 93

230

Kiruna 92

250

Ekerum Öland 91
Malmö 90

270

Stockholm 89

275
285

Karlstad 88

225

Piteå 87

270

Tylösand 86
Gävle 85

230

Skövde 84

230
195

Ronneby 83

205

Sundsvall 82

195

Örebro 81

240

Göteborg 80

150

Östersund 79

140

Eskilstuna 78
Karlskrona 77

100

Rättvik 76

100

Huddinge 75

75
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Deltagare/kommunvis på konferensen i Varberg 2005
Ale
Bengtsfors
Berg
Boden
Bollnäs
Borlänge
Botkyrka
Boxholm
Båstad
Danderyd
Eda
Ekerö
Eksjö
Enköping
Eskilstuna
Essunga
Falkenberg
Falköping
Falun
Filipstad
Flen
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Heby
Helsingborg
Herrljunga
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hylte
Härryda

2
3
2
4
4
3
17
1
5
4
1
4
3
4
4
2
3
1
12
3
2
2
1
2
2
1
3
4
4
1
4
2
8
2
4
2
2
2
1
3
4
3
3
3

Hässleholm
Höganäs
Höör
Jokkmokk
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kungsbacka
Kungälv
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lessebo
Linköping
Ljungby
Luleå
Lund
Lysekil
Malmö
Malung
Mark
Mellerud
Mjölby
Mora
Mölndal
Mönsterås
Mörbylånga
Nacka
Nordmaling
Norrköping
Norrtälje
Nyköping
Nässjö

7
2
2
3
5
7
4
2
7
1
2
2
2
4
2
9
5
5
4
1
1
1
2
1
8
4
3
3
4
1
2
1
2
5
2
4
2
4
18
1
7
3
3
1

0rsa
Orust
Osby
Oskarshamn
Ovanåker
Piteå
Ronneby
Sala
Salem
Sandviken
Sigtuna
Sjöbo
Skellefteå
Skinnskatteberg
Skövde
Sollentuna
Solna
Sotenäs
Staffanstorp
Stenungsund
Stockholm
Storfors
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Surahammar
Svedala
Svenljunga
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Tanum
Tibro
Tierp
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranemo
Tranås
Trollhättan
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1
3
4
4
3
7
6
5
1
7
6
1
8
1
3
6
1
4
1
6
4
1
2
3
5
1
1
1
3
1
5
1
2
2
1
2
2
5
2
1
2
2
1
2

Ulricehamn
Umeå
Upplands-Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Valdemarsvik
Vallentuna
Varberg
Vaxholm
Vellinge
Vimmerby
Vänersborg
Värmdö
Värnamo
Västervik
Växjö
Ystad
Åmål
Årjäng
Åstorp
Öckerö
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

1
13
1
7
4
1
2
4
2
11
3
2
1
3
4
2
4
2
3
1
3
1
4
6
1
2
4
3

Övriga deltagare 3

FSBS styrelse 2005

Urban Rooth
Sundsvall

Harlan Grannas
Mora

Yngve Käck
Bollnäs

Niklas Ottoson
Skövde

Lennart Westberg
Söderhamn

Jan Jonsson
Herrljunga

Christina Johansson
Valdemarsvik

Britt Höckerbo
Varberg

Hans Johansson
Kalmar

Agneta Westerberg
Hässleholm
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