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FSBS ORDFÖRANDE

BRITT HÖCKERBO:
”En lärorik och trivsam FSBS-konferens i Östersund”
Ett stort tack till
Östersunds kommun som har bidragit ekonomiskt för
att genomföra konferensen.

FSBS 33:e årskonferens i Östersund är nu över.
Vi har hört från många deltagare att man uppskattade programmet, föreläsarna, maten och de praktiska arrangemangen omkring konferensen. Som
styrelsen känner det, fungerade allt helt utan anmärkning. Trots att vi på tisdagsförmiddagen fick
veta att en av föredragshållarna var sjuk. Styrelsen
hoppas ni hade tre bra dagar med oss.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
som bjöd på busstur, med guider från
kontoret, runt i Östersunds kommun.
Vi förstår att Östersund är en trevlig och vacker
kommun att leva och verka i. Vår kontaktperson
och den som presenterade utflykten var bygglovarkitekt Karin Kellström. Särskilt tack till henne
och hennes kollegor på kontoret.

Konferensen var på Folkets Hus. Där slog de rekord när det gäller utskänkningstiden av onsdagens lunch. Från det att första tallriken lämnade
köket till den sista tog det knappt 11 minuter.
Mycket bra jobbat och tack säger vi till personalen.
På onsdagskvällen träffades vi och åt en god årsmiddag. Vid den efterföljande dansen spelade
Jannez och på diskoteket fanns en DJ. Med dessa
båda arrangemang blev det en lyckad kväll både
för oss lite äldre och för alla yngre som nu börjar
dyka upp på vår konferens.

All personal på Folkets Hus som varit inblandad
för att vi skulle få bra lokaler, bra mat och teknik
ska ha en stor eloge för sitt arbete.
Våra kontaktpersoner har varit Märit Blixt och
Tina Happe på kongressbyrån som har hjälpt
och stöttat oss samt dessutom har haft hand om
hotellbokningen. Guiderna på stadsvandringen
var från kongressbyrån. Ett stor och varmt tack.

Andra kvällen var vi på Gamla Teatern och fick
god mat och underhållning av ”Ständut blakk”.
Ständut blakk är ett showband som inte liknar något annat. Fullt ös, musik och komik i en härlig
blandning. Det blev full fart på oss och vi kunde
inte sitta still.

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 styrelsen. Ett
stort och innerligt tack till kommunalråd
AnnSofie Andersson, divisionschef för husbyggnadsdivisionen Lise Langseth, jurist Lars Brask,
advokat Annika Gustafsson, projektledare Pål
Karlsson, fysisk planerare Matti Heino, hedersmedlem och f.d. bygglovschef Sven-Åke Sonesson som även tog över Reigun Thune-Hedströms
pass, konsult Axel Danielsson, vd Camilla Olsson och stadsarkitekt Siv Reuterswärd.

Kvällsaktiviteterna, med årsmiddag och dans första kvällen och middag med underhållning den
andra, bidrar till att ge konferensen träffpunkter
där vi kan mötas och tala med andra kollegor och
knyta kontakter för framtida nätverk inom vårt
yrke. Detta ser styrelsen som viktigt och kommer
att fortsätta med dessa framöver.
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 tack även till årets inslag med de ”mjuka” ämnena som framfördes av föreläsare och författare
Inger Hansson och programledaren i postkod-
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miljonären Richard Sjöberg som med kort varsel
tog över Henry Bronetts pass. Naturligtvis minns
vi länge föreläsaren, underhållaren, inspiratören
och beteendevetaren Lars-Peter Loeld. Samtliga
bidrog med många skratt och igenkännande.

komma på konferensen den 17-19 september
2008.

Årsmötet
Till vår glädje kan vi notera ingen avgång vare sig
från styrelsen, revisionen eller valberedningen.
Däremot blev det tre personer i valberedningen
då förutom Kalle Bylin, Hudiksvall och Christina
Johansson Valdemarsvik även Gunvor Olsson
från Lysekil kom med. De som är intresserade av
att få komma med i styrelsen eller vill föreslå någon lämplig kandidat kan kontakta valberedningen. Om ni vill få information om hur vi arbetar i
styrelsen – arbetsuppgifter/tidsåtgång m.m. - så
kontakta mig, någon i styrelsen eller Christina
Johansson från Valdemarsvik som har suttit i styrelsen i 12 år.

Tack till miljö- och samhällsnämndens ordförande
Göte Murén som höll i politikerträffen där även
Annika Gustafsson och Sven-Åke Sonesson
deltog.
Ni deltagare ska också ha ett jättestort tack. Ni
kommer varje gång nyfikna och förväntansfulla till
konferensen. Ni ska veta, att det känns skönt när
ni muntligen eller via e-post talar om att vi som
arrangerat konferensen har gjort ett bra jobb.
Styrelsen är självfallet mycket glad åt det starka intresse som visas år från år. Detta intresse stärker
oss givetvis i vårt arbete med framtida konferenser.

Förslag till stadgeändring som antogs gällde paragrafen 3b: Medlem kan efter pensionering och avslutad yrkesverksamhet göra anmälan till styrelsen
att få kvarstå som veteranmedlem till reducerad
årsavgift. Denna avgift skall vara 50 procent av
ordinarie medlemsavgiften. Veteranmedlem kan
också delta på föreningens konferens till reducerad konferensavgift, denna avgift skall vara 35
procent av aktuell avgift för medlem. Redan några
dagar efter konferensen så fick vi vår första veteranmedlem. Glöm inte att meddela oss när du går
i pension och vill fortsätta som veteranmedlem
hos oss.

Styrelsen kommer nu den 22-25 november att
träffas i Visby 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 www.fsbs.se finns
fliken tipsa styrelsen. Där kan ni lämna synpunkter och förslag. Vi håller dessutom på och ”bollar
idéer” på några förändringar i programupplägget.
Konferensmaterial från Östersund.
I detta medlemsblad lämnas en sammanfattning
från konferensens alla föredrag. Några föredragshållare har också lämnat material. Detta finns på
vår hemsida.

Vi delade ut två utbildningsstipendier. Arne Stenberg från Ovanåker fick stipendiet för genomgången 5-poängskurs i ämnet ”samhällsplanering
– översiktlig planering” och Martin Stenlund från
Arjeplog för genomgången 5-poängskurs i ämnet
”miljöanpassat byggande”.

Konferens den 17-19 september 2008 i
Visby.

De fick 2 000 välförtjänta kronor var.

Nästa årskonferens, som är den 34:e i ordningen,
är bestämd till Visby på Gotland. Själva konferensen äger rum på Wisby Strand Congress & Events
nya kongresshall. Det är förhandsbokat ca 550
rum på ett flertal närliggande hotell. Med tanke på
att det redan nu finns folk som vill anmäla sig till
konferensen och alla samtal/mail som vi redan
har fått så förstår vi att det troligen kommer
många fler till Visby. Vi har som mål i november
vid förberedelserna att inte begränsa antal platser
så att alla som vill ska ha möjlighet att kunna

Slutligen vill styrelsen hälsa er alla välkomna till
nästa års konferens den 17 - 19 september 2008 i
Visby.

Britt Höckerbo
Ordförande
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Reportage från konferensen
Onsdagen den 19 sept
Boverket- Nutid och framtid

Ordförande Britt Höckerbo öppnade FSBS 33:e
årskonferens med att hälsa alla och speciellt de nya hedersmedlemmarna välkomna, därefter överlämnades
ord och mikrofon till
kommunalrådet Ann-Sofie
Andersson som välkomnade
vår förening och berättade att
hon var glad och stolt över att
vi hade valt Östersund som
plats denna gång för vår årliga
konferens.

Lise Langseth
Född i Canada, sina första
uppväxtår i Norge, civilingenjör och ny chef för Boverkets
Husbyggnadsdivision. Hon tillträdde sin tjänst 1 december,
2006. Före det var hon
branschchef på Svensk Teknik
och Design inom Almega.
Svensk Teknik och Design är
en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och
teknikkonsultföretag.

Vi ombads eller rent av
uppmanades att besöka staden och kommunens omgivningar, eftersom Östersund är en mycket vacker stad med intressant byggnadshistoria och vackra gamla hus. Hon berättar att
Östersunds kommun är första kommun i landet som
miljöcertifierats enligt ISO 14001 och som andra
kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS.
Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete
sedan början av 1990-talet och miljöcertifieringen kan
sägas vara kronan på verket.

Varför Boverket? Lise menar att utmaningen att vara
med och påverka framtiden var den avgörande frågan
för henne att ta jobbet. Den tid som hon hittills jobbat
med i Boverket hade mest ägnats åt att ”läsa in” allt
som är Boverkets uppgift i samhällsbyggandet. Hon
berättar att hon slagits av den komplexitet som kännetecknar verksamheten och som tidigare varit så gott
som okänd för henne. Hennes närmaste uppgifter
kommer bl a att handla om att effektivisera organisationen samt att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling. Det handlar om att tydliggöra målen och förenkla reglerna, vilket särskilt har
initierats av regeringen. Ett annat mål är att företagens
administrativa kostnader ska minska med minst 25
procent till 2010 genom enklare/tydligare regler. Första utmaningen är verifierbara och konkurrensneutrala
funktionskrav vilket åskådliggörs på utlagd dokumentation på FSBS hemsida.

Staden har anammat en medveten profil som vinterstad och satsar stort på att locka världsliga vintersporttävlingar till staden. Man innehar även ett ”världsrekord” i att söka vinter OS. Nästa ansökan kommer att
inlämnas för att arrangera de olympiska vinterspelen
2018.
Det sportarrangemang som står närmast på tur är VM
i skidskytte 2008 som kommer att hållas i Östersund,
vi inbjuds alla att återkomma då.

Lars Brask

Östersund är historiskt sett en regements- och garnisonsstad som for illa vid de stora regementsnedläggningarna på 80- och 90-talen. Med anledning av detta
så lovade staten att ersätta de nedlagda arbetstillfällena
med utlokalisering till staden av statliga verk vilket beräknas att ge mera än 1300 arbetstillfällen i regionen.
Detta arbete är nu i full gång och man räknar med att
det får ytterligare kringeffekter på sysselsättningen i
positiv riktning.

Anger att det kommer
att tas ett tydligare statligt ansvar i framtidens
PBL. I framtiden får vi
räkna med skärpt tillsyn
på kommunerna så att
lagstiftningen efterföljs.
Incitamentet till denna
framtida skärpning är
Riksrevisionens kritik på
länsstyrelserna. Revisorerna har kommit fram till något som har varit känt
länge, d v s att länsstyrelserna ute i landet inte har haft
de resurser som krävts. Att ha den tillsyn man är ålagd
att ha och som är värd namnet. Man har från regeringen även anslagit medel till länsstyrelserna så att man
kan skaffa de resurser som krävs för sin tillsyn på

Kommunen har också ett utvecklat och väl fungerande
regionalt samarbete med Trondheim i väster och
Sundsvall i öster. Östersund är också en universitetsstad och tillsammans med Sundsvall ingår man i utbildningsinstitutionen ”Mittuniversitet”.
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kommunerna. Då uppstår nästa dilemma enligt Lars,
har kommunerna de resurser som krävs för att upprätthålla en relevant tillsyn och kontroll av att lagen efterföljs. Vi som jobbar inom kommunerna vet ju hur
det är.

Visst vore det både lättare och enklare att omgivningen förändrades, så att vi mådde bra. Hon är övertygad
om att varje människa på jorden har sin speciella uppgift att fylla. Vad är Din? Vilket avtryck vill Du lämna
efter Dig? Var stolt över den du är och vad du gör!
- 7:e dagen är vår vilodag och IKEAS största
dag!
- Ting tar tid.
- Måste vi mista för att sätta värde?
- Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
- Energitjuvar kan man inte undvika på jobbet.
- Kvinnor missförstår mera än män.
- Tolka mindre och fråga mera.
- Kvinnor nickar när de lyssnar, det betyder inte
att de menar ja.
- Män får lättare förkylning än kvinnor????
- Oro är en energitjuv. Sluta att oroa dig och
börja leva, tänk om det du oroar dig för inte
inträffar då har du ju oroat dig i onödan och
vad skulle det då vara bra för?
- Kärlek och rädsla är känslor, vi måste ha känslor.
- Ge dig minst två kvartar till dig själv varje dag.
- Säg aldrig emot en arg person, säg att du förstår att du är arg.
- Ge det du vill ha
- Beröring mår man bra av, massage är något av
sammet för själen.
Ungdomssjälvmorden har ökat, vad beror det på? Jo,
tillgängligheten. Vi ska alltid vara så tillgängliga, varför?

Ett och annat ögonbryn i församlingen höjdes nog vid
denna argumentation som Lars redogjorde för. Dokumentationen återfinns på hemsidan.

Annika Gustavsson
Annika tog som vanligt upp
”rättsfall och JO-utlåtande
inom PBL-området” på ett
mycket uppskattat och pedagogiskt sätt. Det var litet tunt
med avgjorda fall i sista instans
denna gång varför vi ser fram
emot att få höra hur de olika
fallen utföll. Rättsfallen och
dokumentation hittar ni i sin
helhet på hemsidan

Inger Hansson
Inger Hansson fick verkligen publiken att tänka till,
under sitt föredrag gav hon
oss saker att fundera över,
med exempel från egna erfarenheter, vad har vi för
förhållande till andra människor och till oss själva
och hur beter vi oss mot
andra och mot oss själva.
Behöver vi vara med om
”nära-döden-upplevelser” för att ta vara på livet?

Inger bekräftade vår egen klokskap på ett inspirerande
sätt och hon gjorde det på ett träffsäkert och på ett
medvetandegörande sätt och med talets gåva. Det var
mycket tänkvärt och ännu mycket mera roligt. Inger
framhöll livet och jobbet, tack Inger från oss alla som
var med.

Beteende är smittsamt, är då den egna självkänslan god
så smittar den säkert av sig till andra, det är kanske där
man bör börja, med sig själv, och inte vara snällare
mot andra än mot sig själv. ”Ät på dina finaste tallrikar”. Detta och så mycket mer, bland annat vilka energitjuvar man bör se upp med och dumma uttryck har
vi nytta av att återkoppla till långt efter denna dag.

Årsmiddag
Var kanonbra med god mat och dricka fast lite för litet
med allsång, vår tidigare självutnämnde allsångsledare
hade strejkat denna afton.

Dansorkestern Jannez
Spelade dansmusiken på kvällen helt suveränt, var tog
kvällen vägen?

Inger har under mer än 15 år arbetat som föreläsare,
skribent och projektledare. Hon har specialiserat sig på
kommunikationsutbildningar och personlighetsutvecklande kurser. Att hon är ett proffs är inte att ta miste
på. Inger Hansson vill så ett frö genom sina föreläsningar, som åhörarna får att växa och utvecklas och
det råder väl inget tvivel om att hon lyckades med detta på alla oss som hörde och såg henne. Tänk vad svårt
det är att komma ihåg, att den enda människa Du kan
göra om är Dig själv.
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statliga verk, och i första hand stödja arbetet med
regionala utvecklingsprogram och översiktlig fysisk planering. Samtidigt tas en särskild e-tjänst
för planering, lokalisering och miljöprövning av
vindkraftverk i drift.

Torsdagen den 20 sept
Prestera under press
Rickard Sjöberg
Vilken är din heta stol?
Pulsen stiger, du hör dina
egna hjärtslag , din röst
svajar och dina ben börjar
skaka mer och mer i takt
med att tråden du hade
tänkt följa försvinner
längre och längre bort ur
sikte. Under föredraget
placerades vi plötsligt i
TV-studion och fick veta varför våra kroppar
och hjärnor reagerar som de gör i situationer när
förväntningarna är höga. Vi fick även nycklar till
hur man bryter sig loss ur låsningen

Boverket är huvudansvarig för projektet som
stöds av VINNOVA. Även forskare från högskolor och universitet är knutna till projektet.
Läs mer http://www.boverket.se och sök på
planeringsportalen.
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighetsarbete i Sollefteå
Matti Heino, fysisk planerare i Sollefteå tog upp
ett område som nog
många av oss har dåligt
samvete för, den nya paragrafen om enkelt avhjälpta hinder i plan- och
bygglagen 17 kap. 21§,
fast man ska nog inte säga
nya, den trädde i kraft re-

Planeringsportalen
Pål Karlsson, projektledare, Boverket
Planeringsportalen är ett
projekt för att skapa en
webbtjänst till stöd för
fysisk planering, stadsoch landsbygdsutveckling, regional utvecklingsplanering,
infrastrukturplanering, samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar.

dan 1 juli 2001.
Matti inledde med att han dagarna innan varit på
en träff med Boverket. Där fick de olika aktörerna inom området lämna synpunkter på hur lagen
fungerade. Det man framförallt ville var att förtydliga vissa saker.
– Vad är publika lokaler?
– Vad är ekonomiskt rimligt?
– Fastighetsägaren är ansvarig men vad gäller
för hyresgästen?
– Hur ska kommunen sköta sin tillsyn och information?

Via portalen ska företag, kommuner, andra myndigheter, organisationer och enskilda kunna söka
efter, titta på och hämta i stort sett all geografisk
information som är relevant för samhällsbyggande och planering. Detta oavsett vem som ansvarar för informationen.

Att det bör tas fram rutiner om anmälningsärenden. Den allmänna platsen kommer antagligen
att ändras till plats som nyttjas av allmänheten.
Boverket hade i dagsläget inga planer på att ändra på årtalet 2010, när allt ska vara klart.

Utifrån en grundläggande plattform ska särskilda
tjänster eller tillämpningar anpassade för olika
planeringsnivåer och användargrupper kunna
skapas. Det ska också bli möjligt för företag
inom IT-branschen att koppla på kommersiella
e-tjänster som utför olika typer av analyser på
portalens information.

Matti tog sedan upp lagar och förordningar inom
området enkelt avhjälpta hinder. Vilka olika typer
av hinder som ska undanröjas inom publika lokaler och på allmänna platser. Han gav också exempel på vilka åtgärder som bör göras.

Under våren 2008 startar version 1 av Planeringsportalen. Den ska innehålla ett basutbud av
geografisk information från länsstyrelser och
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¾ Vid utställningen skall konsekvenserna av planen redovisas (vid ändring) skall konsekvenserna för
översiktsplanen som helhet redovisas

Matti redogjorde sedan hur de har arbetat med
frågan i Sollefteå. Vikten av att sprida information, ha breda samråd, göra en bra inventering
och att man ska ta fram ett åtgärdsprogram. Han
visade många tydliga och bra bilder, det finns
många små saker att rätta till som gör stor skillnad.

4 kap. 9 §
¾ I länsstyrelsens granskningsyttrande över
förslag till översiktsplan skall framgå om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning och erosion ( tidigare behovet av
skydd mot olyckshändelser)

Vill ni läsa mer om Mattis föredrag kan ni gå in
på FSBS hemsida http://www.fsbs.se.
Ändringar i PBL från
Sven-Åke Sonesson
Här följer förslagen till
ändringar markerade med
kursiv stil. Propositionen
kan också läsas i sin helhet på hemsidan.

2008-01-01(?)
Detaljplanen
5 kap. 8§
¾ I detaljplanen får det bestämmas att bygglov
inte skall ges till åtgärder som innebär en väsentlig
ändring av markens användning förrän en markförorening på tomten har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det

Allmänt
2 kap. 2 §
¾ Vid
planläggning
skall en god ekonomisk tillväxt och en väl fungerande konkurrens underlättas

Bygglov m.m.
8 kap. 4§
¾ friggebodens storlek får vara 15 kvm (tidigare 10 kvm), ytan skall inkludera tidigare uppförda icke bygglovpliktiga komplementbyggnader

2 kap. 3 §
¾ En lokalisering skall vara lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet och med hänsyn till risken
för olyckor, översvämning och erosion

¾ Friggeboden kan göras bygglovpliktig i område med värdefull miljö (6§)

Översiktsplanen

¾ Skärmtaket får täcka en area på max. 15
kvm (tidigare inte större än 12 kvm), ytan skall
inkludera tidigare uppförda icke bygglovpliktiga
skärmtak

4 kap. 1 §
¾ Översiktsplanen skall följa gällande miljökvalitetsnormer (tidigare iaktta)
4 kap. 1 §a
¾ Kraven på redovisning av allmänna intressen m.m. vid framtagande av översiktsplan gäller
även vid tillägg och fördjupningar

¾ Mur eller plank vid skyddade uteplatser får
utföras 3.6 m ut från byggnaden (tidigare 3.0 m)
8 kap. 4a§
¾ omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller
byta taktäckningsmaterial för en- och tvåbostadshus inom planlagt område kräver inte bygglov om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, åtgärderna kan
dock göras bygglovpliktiga i område med värdefull miljö (6 §)

¾ Exempel på tematiska tillägg till översiktsplanen: Vindkraft, kommunikationer, handelsetableringar, energisystem, avfallsdeponier, täkter, översvämningsrisker
4 kap. 7 §
¾ En kungörelse om utställningen av planförslaget (översiktsplan) skall före utställningens
början anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning (tidigare en vecka innan)

8 kap. 14 §
¾ Ett tidsbegränsat bygglov får ges i högst
fem år för en åtgärd som inte uppfyller alla krav i
11 och 12 §§
8

¾ Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas i
högst fem år, den sammanlagda tiden får inte
överstiga tio år om det inte är fråga om en åtgärd
av säsongskaraktär som vidtas igen inom ett år
från den tidpunkt när den avslutades

verksam i minst tre år och ha minst 2000 medlemmar samt ha en behörig ställföreträdare som
kan föra organisationens talan

8 kap. 14 a §
¾ Om den sökta åtgärden är av säsongskaraktär behövs ingen ny prövning om den vidtas
igen inom ett år från den tidpunkt när den avslutades

Enligt propositionen skall förslaget träda i kraft
2008-01-01. Riksdagen har ännu ej fattat beslut.
Eventuellt kommer förslaget att föredras och
behandlas i riksdagen 2007-10-04 men det formella beslutet kommer då några veckor senare.
Enligt uppgift från civilutskottet är det ändå ett
”stalltips” att lagändringen kan träda ikraft vid
årsskiftet.

Ikraftträdande

Sanktioner
10 kap.4 §
¾ Den minsta byggnadsavgiften ökas till en
tjugondels prisbasbelopp (idag 500:-)
¾

Lagrådsremiss instansordning
¾
Förslaget är ett steg i regeringens arbete
med att införa ett nytt system för överklagandeprocessen för planer och bygglov
¾
Instanskedjan blir kortare och prövningssystemet blir enklare
¾
Förslaget innebär följande beslutsgång
vid överprövning:

Prisbasbeloppet är f.n. c:a 40 300:-

10 kap. 6 §
¾ Den särskilda avgiften till minst en tjugondels
prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp (tidigare
200:- respektive 1 000:-)

Länsstyrelsen
Plan- och miljödomstolen
Plan- och miljööverdomstolen efter
prövningstillstånd
¾
Riksdagen har ställt sig bakom förslaget i
juni 2007, regeringen fortsätter att utreda eventuellt genomförande av ändringsförslaget.

Statlig kontroll

o
o
o

12 kap. 1 §
¾ Länsstyrelsen kan upphäva en antagen detaljplan om
o
Ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB inte
tillgodoses
o
Om mark- och vattenfrågor som berör
andra kommuner inte samordnats på lämpligt
sätt
o
Om miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB
överträds (tidigare inte iakttas)
o
En bebyggelse annars blir olämplig med
hänsyn till de boendes och de övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion (tidigare eller till behovet av skydd mot
olyckshändelser)
o
Överklagande

Karin Kellström, bygglovarkitekt, Östersunds
kommun presenterar studieresan.
Torsdagseftermiddagen fortsatte med studieresa
och stadsvandring presenterade av Karin Kellström, bygglovarkitekt Östersund. Nya planlagda områden, kulturmiljöer, fd militärområden
under förändring och bostadsområden med olika
karaktär erbjöds under en tvåtimmars busstur
runt Östersund och Frösön. Stadsvandringen tog
oss tillbaka till 1900-talets början och vi fick följa
med den välbeställda änkan från Stockholm på
sin resa mot fjällvärlden. Under acklimatiseringen
i Östersund hann hon berätta för oss hela Östersunds historia och en hel del historiskt ”skvaller”
om vad som har präglat Östersundsbon genom
tiderna. Stadsvandringen gav oss en levande bild
av historien och en musikalisk dimension tack
vare vår guide som i sina tidstypiska kläder eskorterade oss runt i staden.

13 kap. 6§
¾
Ideell förening som avses enligt 16 kap.
13§ MB får överklaga beslut om detaljplan som
kan antas medföra betydande miljöpåverkan
¾
En ideell förening som får överklaga en
antagen detaljplan skall ha som ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöintressen och ha varit
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ning på allmänna handlingar och då är ett diariesystem ett bra sätt att hålla ordning.

Fredagen den 21 sept
Adresskydd för förföljda samt protokollskrivning och administration/service
inom receptionen
Konsult Axel Danielsson

Det är viktigt att vi har gallringsbestämmelser för
att radera e-post. Nämnden eller kommunstyrelsen ska ta ställning till vad som får kastas. Gallring är enda sättet att bli av med allmänna handlingar.

Axel Danielsson är en
stående ”punkt” i
vårt program. Han
har en otrolig förmåga att prata om offentlighetsprincipen,
kommunallagen, sekretesslagen på ett lättsamt och humoristiskt sätt.

Vill man ha skyddad identitet måste man ha ett
intyg från socialtjänsten eller polisen. Man bör
själv kontakta alla myndigheter för att vara säker
på att det fungerar. Posten går då via Skatteverket. Men det håller inte alltid. Ett ytterligare
skydd är ny identitet och nytt personnummer.
Men det brukar läcka i alla fall. Det finns inget
absolut skydd.

Här är en liten del av föredraget. Vill ni läsa mer
finns Axel Danielssons dokumentation på
http://www.fsbs.se.

Vi har rätt att publicera diariet på nätet, men inte
ansökan i sig eller ärendehanteringen. Kallelse
och föredragningslista får läggas ut på nätet, men
inte personnummer. Vi har inte rätt att begära in
personnummer för att bevilja bygglov. Vi ska ta
in så få personuppgifter som möjligt.

Offentlighetsprincipen ligger till grund för all
kommunal verksamhet och innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV
- ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.

Lämnar vi ut uppgifter till någon, måste vi fråga
vad det ska användas till. Om mottagaren använder uppgifterna olagligt enligt PUL, är det olagligt av oss att lämna ut uppgifterna. De får till exempel inte skicka ut direktreklam till enskilda via
e-post. Journalister drabbas inte av PUL. De har
rätt att få ut alla uppgifter de vill ha.

Det finns tre grundläggande verktyg för insyn
och kontroll.
Handlingsoffentlighet: Vem som helst får
ta del av myndigheternas allmänna handlingar.
•
Yttrandefrihet: Tjänstemän och andra
som arbetar i staten eller kommunen har rätt att
berätta vad de vet för utomstående.
•
Meddelarfrihet: Tjänstemän har rätt att
lämna uppgifter till press och massmedia.
•

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller
upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt
pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på
annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Ett SMS
kan vara allmän handling. Alla beslut och minnesanteckningar är allmänna handlingar när de är
expedierade.
Vi måste inte diarieföra alla handlingar i bygglovsverksamheten. Däremot måste vi hålla ord-
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Cirka 800 av de försvarsanställda finns kvar i
Jämtland och även deras familjer.

Nya tider – vad händer i Östersund
Turistchef Camilla Olsson, Turist- och kongressbyrån, inledde med
att beskriva processen
som Östersund genomgått – Från garnisionstad
till framtidstro i Östersund.

Det var en förutsättning att flyg och tåg fick finnas kvar. Inom ett halvår ökade antalet flygbolag
som trafikerade Östersund från ett till tre. Ökningen sker inom turist och evenemang. Flygplatsen har nyligen ändrat namn till Åre Östersund Airport.
När det gäller tågen satsas det på snabbtåg och
förbättringar av banan.

Under 2004 tog regering
och riksdag återigen itu med omorganisationen
av det svenska försvaret, och än en gång diskuterades Östersunds Garnisons framtid. Nu ifrågasattes all militär verksamhet i Östersund. Det var
1400 jobb som var hotade.

Stadsarkitekt Siv Reuterswärd
tog därefter vid och visade bildspel om planering i Östersund.
Hon talade bl a om omvandling
av militär mark. Tre stora områden nämndes: Översiktsplan för
Stadsdel Norr, översiktsplan för
Fyrvalla-Remonthagen och F4
blir Frösöpark.

8 000 upprörda jämtar buade ut förslaget om
nedläggning när försvarsminister Leni Björklund
besökte Östersund i november 2004.
Plan A var att garnisonen skulle få vara kvar. Östersund försökte övertyga statsmakterna om att
Östersund var ett bra alternativ för försvaret.

Pågående projekt (som håller på att avslutas)
• Valhall – område med platta tak, saknas hissar –
påbyggnad önskas + 15-vån-pinne.
• Stortorget – påbyggnad för Storsjöteatern
• Torvalla – villor och lägenheter. Kommunal regi + privata
exploatörer.
• Storsjö strand - tänkt för arbetsplatser och bostäder.

Försvaret upprättade en plan B liksom Luftfartsverket och Försäkringskassan i länet. Landshövding Maggi Mikaelsson fick uppdraget att föreslå
åtgärder för att klara av en nedläggning.
Inom omställningsarbetet jobbade man med fem
områden: Lokalisering av statliga verksamheter,
förstärkning av privat företagsamhet, utbildning
och forskning, infrastruktur och kommunikationer samt personalomställning.

Siv Reuterswärd avslutade med att berätta om att
VM i skidskytte går av stapeln den 8-17 februari
2008. Många besökande förväntas då till Östersund, bl a från Norge, Tyskland m fl. Vi är välkomna till VM eller att följa evenemanget på TVkanalerna. Hon hoppades att vi har trivts under
vår vistelse i Östersund och att vi är välkomna
tillbaka i något annat sammanhang. Varför inte
flytta till Östersund?

I december 2004 kom beskedet att Östersunds
Garnison ska läggas ned
Det var totalt 15 statliga verksamheter som flyttade hela eller delar av sin verksamhet till Östersund och det har gått fort.

Siv Reuterswärd framförde slutligen på miljöoch samhällsnämndens ordförande Göte Muhréns vägnar ett tack från Östersunds kommun
och med en hälsning att vi är välkomna tillbaka
till Östersund.

Målsättningen är 1 000 nya privata jobb. Turismen växer i hela regionen, här förläggs många
konferenser och många besöker nöjes- och idrottsevenemang. I Östersund finns flera tillverkare av utrustning för friluftsliv och Mittuniversitetets forskning kring upplevelseteknologi kommer
att utmynna i nya affärsidéer.
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Mindgames – eller konsten att veta vad
andra tänker
Som exempel kan nämnas då han går ut bland
publiken och väljer noggrant ut tre personer. En
får tänka på ett resmål, en tänker på en kändis
och en på sin första kärlek. Hakorna på publiken
sjunker längre och längre ner efterhand som han
läser deras tankar. Hur är detta möjligt?

Lars-Peter Loeld, föreläsare,
underhållare, inspiratör och
beteendevetare presenterar en
föreställning som får allt annat
att blekna. Det verkar som om
han har förmågan att läsa
andra människors tankar, se in
i framtiden, tala om vem som
ljuger och berätta detaljer om
deltagarna som han absolut

I inledningen nämnde Lars-Peter Loeld att när
föreställningen är slut har vi inte förstått något av
vad som hände, och han hade minsann rätt.

inte kan känna till.

Loeld har ingen övernaturlig förmåga. Han använder sina fem sinnen för att skapa illusionen av
att han har ett sjätte sinne. Föreställningen fick
oss att tänka, gapa, hämta andan och inte att förglömma – skratta!

Med sin positiva framtoning och sina roliga kommentarer fångar Lars-Peter Loeld direkt publiken. Efter en presentation av vad som kommer att hända under föreställningen ger han direkt prov på sin förmåga att veta vad andra personer tänker på.

12

KÄRLEK av Jan Jonsson
Tänka sig att man skulle gå och bli kär på gamla dar. Ja till och med förälskad,
visst låter det väl fullständigt uppåt väggarna men är väl typiskt mig som hustrun
brukar säga. Detta hände mig förra hösten så jag har gått och burit på denna
min hemlighet i över ett år, men nu är det dags att lägga alla kort på bordet.
Jag såg henne första gången på Internet. Detta forum som är orsak till så många
nya vackra förbindelser drabbade alltså också mig. När jag för första gången
såg henne så var det precis som det berömda klicket, det sa helt enkelt bara så,
precis som kungen sa. Jag trodde knappt det var sant att något så vackert kunde
finnas och som dessutom var ledig. Det är klart att det var svårt att dölja min
förtjusning hemma, men det var ju bara en bild på Internet. Denna uppenbarelse
fick mig att tänka på min ungdom då jag naturligtvis hade haft flera stycken och
som jag tyckte då de vackraste som fanns. De tog mig till de mest underbara
platser som bara två i förening kan göra tillsammans. Tänk om denna möjlighet
fortfarande fanns kvar. Tänk om man åter en gång skulle få uppleva alla himmelska fröjder som förr. Min hustru var av naturliga skäl inte ett dugg glad. Jag
försökte säga att hon betydde precis lika mycket ändå. Hon såg inte ut att tro
mig och så klart det skilde ju en hel del år mellan dom. Jag var jag inne på nätet
och kollade varenda dag och väntade egentligen bara på att jag till slut skulle bestämma mig och ta det avgörande steget. Efter några veckor så tyckte jag att
det så var dags. Nu fick inte denna chans gå mig ur händerna, för tänk om någon
annan skulle hinna före. Visst, ålderskillnaden var stor men det var ju den för
många andra också som blivit kära sent i livet. Men skulle jag klara av henne?
Hade kanske tiden runnit iväg för långt? Ja frågorna hopade sig men jag kom
fram till att jag skulle ta chansen.
Dagen för ett första besök närmade sig. Dagen då jag skulle få se om det vackra
jag sett via datorn också motsvarade verkligheten. För att inte behöva åka ensam första gången så lyckades jag övertala en arbetskamrat att följa med. Ett
förkläde kanske var lika bra att ha med och så kunde jag ju få hans omdöme. Vi
for iväg och målet för min kärlek fanns bara fem mil bort. Lite nervös var jag så
klart så här första gången som jag skulle få se henne. Jag sa till min arbetskamrat att jag inte kommer att bestämma något så här direkt. Han skrattade och
påstod att om han kände mig rätt efter mina beskrivningar av föremålet för min
kärlek så skulle jag nog bestämma mig direkt. Regnet vräkte ner denna dag när vi
gick in i lokalen där vi visste att hon fanns. Vi såg oss omkring men kunde inte direkt se henne. Men så när vi gått in en bit då fick jag se henne. Jovisst var det
hon, men med den skillnaden att hon var mycket finare i verkligheten än vad hon
var på kort. Hon stod där majestätiskt och klädd i en vacker blå nyans med silverinslag. Jag tog de sista stegen mot henne, de stegen skulle jag aldrig glömma
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så länge jag lever. Jag snuddade försiktigt vid hennes utsträckta läderinslag.
Mer än så blev det inte denna gång och jag minns att jag sa något om att återvända om några dagar och så blev det. Efter en vecka återvände jag och denna
gång i sällskap med min son. Jag ville att han skulle få träffa och se henne direkt, så var ju det överstökat. Jag såg på sonen att han tyckte hon var lika vacker som jag och saken var nog i och med detta ganska klar. Det skulle bli vi, inget
snack om saken. Jag tog ett fast grepp i henne och med en vig manöver som till
och med överraskade mig själv så gränslade jag henne för första gången. Jag
hade så klart velat ta ut henne men eftersom det även denna gång ösregnade så
fick jag låta bli. Tänka sig att hon bara var ett par år gammal och hennes namn
var Kawasaki Classic. En av de vackraste motorcyklar av modellen Custom som
har gjorts och nu skulle hon bli min.
Jag tog mc-kort i början på 60-talet och ägde då i tur och ordning en Blue
Stinget, en Silverpilen, en tysk Adler och en Harley Davidson. Det bildades familj, det kom barn och mc:n försvann alltmer i fjärran. Visst lånade jag en och
annan, men en egen blev det inte. Med tiden blev det en familj nummer två, mer
barn och den mc-dröm jag närde längst där inne i mitt hjärta verkade bara få
stanna vid en dröm. Jag brukar säga att den som aldrig haft en hoj och känt
fartvinden, lukterna och ljudet inte kan förstå varför vi gamla knuttar aldrig kan
glömma. Några veckor in i oktober 2006 fick jag då se detta som fick mitt gamla
hjärta att bulta extra fort. Något av det vackraste jag någonsin sett fanns på
kort. En mc-butik i Borås hade just Henne som bara fick mig att stanna till. Tänka sig att mina gamla hojar där uppe i mc-himlen skulle få ett sladdsyskon efter
så många år. När ni i somras mötte en gammal gubbe på en Kawasaki Classic, blå
och silverfärgad och med ett enda stort leende runt hela hjälmen, då kan ni lita
på att det var jag.
Om någon undrar vart min gamla husvagn tog vägen som jag skrev om efter Växjö
så är den borta. Inte kan man kuska omkring med nåt sånt när det finns häftiga
motorcyklar.
Östersund blev den pärla vi hoppats på. Allt klaffade perfekt och jag funderar
fortfarande på vår avslutare, vilken magi. Hösten har kommit och vintern likaså
på de flesta håll. Tomten kommer säkert till er alla, var lugna. Vi ses ju om mindre än ett år i Visby, ha det bra till dess önskar en kollega.
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Statistik Östersund 2007
Anmälda deltagare till årets konferens var
548 personer + 15 föredragshållare/presentatörer
Deltagare

2007
Östersund

2006

2005

2004

2003

Växjö

Varberg

Stockholm

Sundsvall

Politiker

100 (18%)

119 (20%)

93 (17%)

108 (17%)

101 (21%)

Byggloving. /gransk. / handl.

84

(15%)

86 (15%)

67 (13%)

107 (17%)

64 (14%)

Stads- plan- bygglovarkitekter

73

(13%)

72 (12%)

79 (15%)

69 (11%)

54 (12%)

Assistenter

62

(12%)

72 (12%)

73 (14%)

92 (14%)

65 (14%)

Byggnadsinspektörer

71

(13%)

58 (10%)

60 (11%)

71 (11%)

47 (10%)

Sekreterare

64

(12%)

74 (13%)

64 (12%)

91 (14%)

68 (14%)

Chefer

49

(9%)

46 (8%)

40 (7%)

53 (8%)

32 (7%)

Ingenjörer

18

(3%)

26 (4%)

33 (6%)

23 (3%)

11 (2%)

Övriga

27

(5%)

33 (6%)

26 (5%)

32 (5%)

29 (6%)

Deltagande kommuner/städer
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Östersund

Växjö

Varberg

Stockholm

Sundsvall

Västerås

Norrköping

156 st

167 st

160 st

179 st

156 st

176 st

155 st

Av de deltagande 156 kommunerna/städerna i Östersund var:
- 114 st representerade av endast tjänstemän
42 st representerade av både tjänstemän och politiker
•

deltagarna kom från Kiruna i norr till Ystad i söder

•

av deltagarna var 299 (55 %) kvinnor och 249 (45 %) män

•

av deltagarna var 266 (49 %) medlemmar och 282 (51 %) icke medlemmar

kommuner/städer med flest deltagare var: Botkyrka 17, Umeå 15, Falun 14,
Norrköping 13, Sala 13, Mölndal 12, Örebro 12, Åre 10.

•

Medverkande föreläsare/presentatörer var:
-

AnnSofie Andersson, Kommunalråd
Lise Langseth, Divisionschef Boverket
Lars Brask, Jurist Boverket
Annika Gustafson, Advokat
Inger Hansson, Författare
Göte Murén, Ordförande
Byggnadsnämnden Östersund

- Rickard Sjöberg, Programledare TV4,
journalist m m

-

Pål Karlsson, Projektledare Boverket
Matti Heino, Fysisk planerare
Sven-Åke Sonesson, f.d. bygglovchef
Karin Kellström, Bygglovarkitekt
Axel Danielsson, Konsult
Camilla Olsson, vd Turist & Kongressbyrån
- Siv Reuterswärd, stadsarkitekt
- Lars-Peter Loeld, Underhållare,
inspiratör och beteendevetare
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FSBS konferensorter och antal deltagare
1975 - 2007

548

Östersund 07

586

Växjö 06

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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Deltagande kommuner/städer och antal deltagare från
respektive, Östersund 2007
Arjeplog
Arvidsjaur
Alvesta
Berg
Bjurholm
Boden
Borlänge
Botkyrka
Båstad
Dals-Ed
Danderyd
Eda
Ekerö
Enköping
Eskilstuna
Essunga
Falköping
Falun
Filipstad
Flen
Forshaga
Färgelanda
Gislaved
Gnosjö
Gotland
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Helsingborg
Herrljunga
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hylte

1
2
1
2
1
5
5
17
3
2
4
5
5
3
5
2
1
14
2
1
1
1
2
4
3
4
2
1
3
3
2
2
8
2
3
1
3
4
6
3

Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höör
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Karlstad
Kil
Kiruna
Klippan
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Köping
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lilla Edet
Linköping
Ljungby
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malung
Mariestad
Mellerud
Mjölby
Mora
Mullsjö
Mölndal
Mönsterås
Mörbylånga
Nacka

1
2
6
1
6
1
4
9
4
3
6
1
3
1
3
3
2
3
4
3
2
3
1
1
7
3
2
3
1
3
3
1
2
5
2
1
12
2
3
4

Nordanstig
Nordmaling
Norrköping
Norrtälje
Nynäshamn
Nässjö
Ockelbo
Orsa
Orust
Oskarshamn
Ovanåker
Piteå
Ragunda
Ronneby
Rättvik
Sala
Sandviken
Sigtuna
Skellefteå
Skurup
Skövde
Sollefteå
Sollentuna
Solna
Sotenäs
Stockholm
Strängnäs
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Svedala
Svenljunga
Säffle
Säter
Söderhamn
Söderköping
Tierp
Tingsryd
Torsby
Torsås
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1
1
13
3
2
2
3
2
4
2
2
8
2
4
3
13
8
9
7
1
1
3
6
1
2
1
2
3
2
1
2
1
1
1
3
1
3
1
2
2

Tranemo
Tranås
Trosa
Tyresö
Täby
Ulricehamn
Umeå
Upplands-Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro
Varberg
Vaxholm
Vellinge
Vindeln
Vårgårda
Vännäs
Värmdö
Värnamo
Västervik
Växjö
Ystad
Åre
Årjäng
Älvdalen
Ängelholm
Öckerö
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Östhammar
Övertorneå

1
1
3
8
4
1
15
8
4
6
1
3
4
2
3
5
1
3
1
1
2
2
2
5
3
3
10
3
5
3
4
12
8
9
6
1

Välkommen till www.fsbs.se
Nu kan du logga in med din e-postadress. Har du inget lösenord så trycker du på ”Glömt ditt lösenord”
så får du upp följande bild.
Fyll i ditt användarnamn som är din e-postadress. Ange samma uppgift i fältet för E-post så får du ett lösenord inom några timmar.
Sedan kan du logga och trycka på ”Mina uppgifter” så får du upp de uppgifter som finns om dig och ändra det
som ev är felaktigt.
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Publicera lediga tjänster på hemsidan.
Det är enkelt – tryck på länken ”Skapa platsannons” och skriv in uppgifterna. Var noga med att ange sista ansökningsdag – då försvinner annonsen med automatik när tiden är ute för att söka. Ange även en länk till er
egen hemsida t ex http://www.kalmar.se.
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Ständut Blakk
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Konferensdeltagare summerar intryck från FSBS-konferensen i Östersund
Vad tyckte ni om årets föredrag så här långt ?
- Allt var väldigt bra som vanligt.

Vad tyckte ni om årets föredrag så här långt ?
- Intressant med alla aktuella frågeställningar och
svar som lyftes fram av experter inom olika områden.

Något speciellt som stack ut ?
- Inger Hansson , Axel Danielsson.

- Givande föreläsningar och att det finns en röd
tråd som håller ihop det hela. Samtidigt som den
sociala aspekten på konferensen är minst lika viktig
Rättsfallen skulle man kunna utöka

Planerar ni att komma till Visby ?
- Hoppas det blir nästa år har inte varit på Gotland förut.

Något speciellt som stack ut ?
- Rickard Sjöberg
Planerar ni att komma till Visby ?
Visby är bokat!

Till vänster Carina Westerberg , Sandviken
Till höger Tuula Lindroth Sandviken

Till höger Jonas Torle Båstad
Till vänster Anders Skoog Klippan
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