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ORDFÖRANDE BRITT HÖCKERBO:
”En modern FSBSkonferens i medeltida Visby”
FSBS 34:e årskonferens i Visby 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 en föredragshållare inte
kom på onsdagen. Vi hoppas ni hade tre bra dagar med
oss.

Kvällsaktiviteterna, med årsmiddag och dans första kvällen och buffé med underhållning den andra, bidrar till att
ge konferensen träffpunkter där vi kan mötas och tala med
andra kollegor och knyta kontakter, under lättare former,
för framtida nätverk inom vårt yrke. Detta ser styrelsen
som viktigt och kommer att fortsätta med dessa framöver.
Tack alla inblandade

Konferensen ägde rum på konferensanläggningen Wisby
Strand. Byggnaden som är ca ett år gammal låg intill havet med vacker utsikt, bra inomhusklimat och välutrustad
konferensanläggning. Som en av föredragshållarna sa ”en
byggnad som man trivs i och som gör mig mycket kreativ,
här skulle jag vilja jobba.”

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 kommunalrådet Lars Thomsson för inledningsanförandet, hjälp med politikerträffen och hjälp
med att hålla föredragstiderna på torsdagseftermiddagen.

Vi slog rekord när det gäller antalet närvarande. Vi var
665 deltagare, tre inbjudna gäster och 20 föredragshållare.
När jag valdes in i styrelsen för 11 år sedan så var deltagarantalet 350 personer så på 11 år har vi ökat antal deltagare med 90 %.

Stadsarkitektkontoret som bjöd på en oförglömlig tisdagskväll med medeltida musik och eldslukande gycklar,
höll torsdagseftermiddagens olika föredrag och tillsammans med länsmuseet guidade turer med eller utan bussar
i Visby eller i dess omgivning. Våra kontaktpersoner på
kontoret har varit Lars Grönberg, Carin Johansson och
Margitta Andersson. Ett stort tack till all personal som
har haft uppgifter i samband med vår konferens.

För dem som kom till Visby redan på tisdagseftermiddagen fanns möjlighet att få vara med på en kvällsaktivitet
som Stadsarkitektkontoret i Visby bjöd på. Vi samlades kl
20:30 i Santa Katarina som var upplyst och medeltida musik spelades. Vi bjöds på förtäring som bl.a. bestod av salta kakor. Sedan uppträdde gycklare som ”lekte med elden”. Helt fantastisk kväll.

All personal på Wisby Strand som arbetat för att vi skulle
få bra lokaler, bra mat och teknik ska ha en stor eloge.
Vår kontaktperson var Nina Pettersson som har hjälpt
och stöttat oss.
Vår kontaktperson på PCO Gotland var Lena Thorn som
har haft hand om hotellbokningen. Ett stor och varmt tack.
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
chefsjurist Lars Brask, PBL-utredaren Sven-Åke Sonesson, PBL-utredaren Rune Johansson, advokat Annika
Gustafsson, Pär Swedskog som kom istället för kollegan
Lennart Krantz som var pappaledig, arkitekt Måns Hagberg, Hans-Peter Aineskog, docent S-O Lindqvist,
stadsarkitekt Carin Johansson, bitr. stadsarkitekt Lars
Grönberg, bygglovschef Mikael Westberg, högskoleadjunkt Henrik Larsson, författare Rolf Wohlin, arkitekt
Leif Johannesson, konsult Axel Danielsson och konsult
Johannes Helfrich. Ett extra tack till Sven-Åke Sonesson, Rune Johansson och Annika Gustafsson som utökade sina föredrag genom att de gick in och tog över tiden som Rigmor Robért skulle ha haft. Vi har blivit lovade att Rigmor Robért kommer nästa år till konferensen i
Örebro.
Ett tack även till årets inslag med de ”mjuka” ämnena
som framfördes av skådespelarna Pia Johansson och

På onsdagskvällen träffades vi och åt en god årsmiddag.
Vid den efterföljande dansen spelade Casanovas och på
diskoteket fanns en DJ. Med dessa båda arrangemang blev
det en lyckad kväll både för oss lite äldre och för alla allt
yngre som nu börjar dyka upp på vår konferens.
Andra kvällen hade vi kvällsbuffé med Gotlandstema på
Wisby Strand. Där blev vi underhållna av en Gotländsk
grupp som sjöng och spexade.
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Helge Skog där vi fick uppleva många skratt och föreläsare Ulf Nilsson som inte enbart fick oss att skratta utan det
kom en och annan tår också.
Tack till byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson
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.

Vi har som mål i november vid förberedelserna att inte
begränsa antal platser så att alla som vill ska ha möjlighet
att kunna komma på konferensen den 16-18 september
2009.

Styrelsen är självfallet mycket glad åt det starka intresse
som visas år från år. Detta intresse stärker oss givetvis i
vårt ideella arbete med framtida konferenser.

Årsmötet
Vi fick in en ny medlem i styrelsen nämligen Madeleine
Arvidsson Wäli från Tjörns kommun där hon arbetar som
nämndens sekreterare och är jurist. En vakant plats som
ersättare finns. 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.

Råd och tips på ämnen och föredragshållare
Styrelsen kommer nu den 20-22 november att träffas i
Örebro 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. Det går bra att
maila till oss. Vi håller dessutom på och ”bollar idéer” på
några förändringar i programupplägget.
Konferensmaterial från Visby.
I detta medlemsblad lämnas en sammanfattning från konferensens alla föredrag. Några föredragshållare har också
lämnat material. Materialet är utlagt på vår hemsida
www.fsbs.se.

I valberedningen avgick Gunvor Olsson och ersattes av
Harlan Grannas från Orsa kommun. Som revisorersättare i
stället för Madeleine Arvidsson Wäli blev Ann-Britt Flodin från Flens kommun.
Vi delade ut två utbildningsstipendier. Madeleine Arvidsson Wäli från Tjörns kommun och Tommy Wikman från
Kungsbacka fick 2.000 kronor vardera.
Konferens den 16-18 september 2009 i Örebro.

Slutligen vill styrelsen hälsa er alla välkomna till nästa års
konferens den 16-18 september 2009 i Örebro.

Nästa årskonferens, som är den 35:e i ordningen, är bestämd till Örebro. Själva konferensen äger rum på Conventum i Örebro. Det är förhandsbokat ca 600 rum på ett
flertal närliggande hotell.

Britt Höckerbo
Ordförande
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Reportage från konferensen
Onsdag den 17 september

funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.”

Ordförande Britt Höckerbo öppnade FSBS
34:e årskonferens med att hälsa alla välkomna.

En strukturomvandling pågår där det satsas stort
på turism – fastän det redan nu är stort, upplevelseturism, konferenser, kongresser och årliga
evenemang, form och design.
En av satsningarna är konferensanläggningen,
Wisby Strand, som invigdes i april 2007. Positiva
kringeffekter av den satsningen märks bl.a. i ökad
beläggning på hotellen och även i boende i stugor på Tott Camping.

Inledningsanförande
Lars Thomsson,
kommunalråd och
byggnadsnämndens ordförande,
välkomnade vår
förening och inledde sitt tal med
att visa en mycket
bra film om Gotland.

Gotland är en av de företagstätaste platserna i
landet med ca 7 000 företag.
Gotland fick utmärkelsen årets studentkommun
2007/2008.

Därefter berättar
Lars att Gotland ligger nästan mitt i Östersjön.
Ön är ca 13 mil lång och ca 5 mil bred som mest.
Ön är flack och den högsta punkten är bara 82
meter över havet.

Vad det gäller arbetssituationen inom plan- och
byggområdet så berättar Lars att de får in ett
stort antal ärenden om byggnation spridd över
hela Gotland. Men att bygga är inte helt lätt p.g.a.
det stora antal riksintressen som finns. Ett problem är även tillgång till dricksvatten och denna
anledning utgör också en vanlig avslagsgrund. En
långsiktig utbyggnad pågår dock av det kommunala VA-nätet.

Befolkningen är ca 57 000 personer. Av dessa
bor 22 600 (40 %) i Visby och övriga befolkningen är spridd över hela ön. I en i år antagen vision
för kommunen, Gotland 2025, så är ett av de
fem övergripande målen att det ska vara minst
65 000 boende på ön 2025. Ser man på befolkningsutvecklingen så har den varit svagt positiv
de senaste 3 åren, efter en topp med efterföljande nedgång för ca 10 år sedan. Nu har man en
låg arbetslöshet och förhoppningen finns att befolkningen ska öka.

En strategi för arbetet är att man är mycket restriktiv till strandskyddsdispenser inom 100 meter från strandlinjen. Strandzonen skall bevaras
orörd. Riktlinjer har antagits för bebyggelse i
kustzon. En riktlinje är att ny bostadsbebyggelse
ska ligga lägst +2,0 meter över havet. Det finns
behov av en statlig riktlinje för plushöjder.

Något som är av stor betydelse för utvecklingen
är att det finns goda kommunikationer till ön.
Flyg- och färjeförbindelser är en av livsnerverna
för Gotland. Flygtrafiken är nu tät och de nya
moderna snabbgående färjorna har förkortat
restiden till ön avsevärt.

För den som vill läsa ytterligare om Gotland så
finns möjligheten till detta på FSBS hemsida men
också naturligtvis på www.gotland.se.

Visby stad, innanför ringmuren, är klassad som
ett världsarv enligt UNESCO. I världsarvskommitténs motivering om Visby står det ”… ett
synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett
unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och
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Blandat från Boverket
Lars Brask - Det är mycket på gång som berör
Boverket.
En extern översyn pågår. I direktiven till översynen finns i korthet att titta på
uppdrag / resurser / effektivitet
/ omvärlds- och
efterfrågeanalys /
andra myndigheters verksamhet
som berör / behov av ny inriktning m.m.
Eventuellt får Boverket ett nytt namn.

Ett slutbetänkande kommer också den 31 december, som bl.a. tar upp samordning mellan
PBL och MB.

Översynen, som leds av länsöverdirektör Göran
Bengtsson, ska var klar senat 31 maj 2009.

Inom vindkraftsområdet händer det också mycket. Det föreslås en slopad PBL-prövning för större vindkraftverk. En tillståndsprövning kommer
att göras enligt MB. Mer pengar kommer till
länsstyrelserna för vindkraft. En ny vindkrafthandbok kommer i oktober.

Strandskyddspropositionen kommer att tas upp i
höst.
En stor PBL-proposition kommer till våren.
Eventuellt kommer Förköpslagen att ändras.
Energideklarationer med frågor om besiktningar
m.m. och kommunernas tillsyn är det mycket arbete med just nu. Lars framför att vad det gäller
frågan om att många inte hinner deklarera i tid så
är det ett EU-direktiv och tider kan inte ändras.
Information om energideklaration finns på
www.boverket.se/energideklaration.

Boverket har fått en ny generaldirektör som heter
Janna Valik.
Arbetet på Boverket kommer att förändras till ett
mer utåtriktat arbete. Det satsas på förbättrad information, översyn och utgivande av nya publikationer, webb-förbättring, konferenser, uppsiktsarbete, regelförenklingsarbete, kompetensutveckling av länsstyrelserna m.m.

Som sagt mycket på gång, och Lars avslutar med
några ”allmänna råd”:
Ta för er och håll PBL´s fana högt!, och
Ha kul i Visby!

Boverket blir ny myndighet för havsmiljöplanering.
En inventering kommer att göras av kommunernas resurser m.m. för arbete med plan- och byggfrågor. Det är viktigt att kommunerna svarar på
den enkät som nu går ut. Staten vill veta mer för
att kunna förändra. Redovisning ska göras till regeringen den 31 december.
Den nya byggutredningen ”Bygg- helt enkelt!” är
nu ute på remiss.
Regeringen presenterar budgetproposition 22
september. Förhoppningen är att det tillförs
pengar inom PBL-området. Bland annat föreslås
en stor satsning på hållbara städer.
Miljöprocessutredningen kommer att lämna delbetänkande om vindkraft den 30 september. En
snabbare process är en viktig fråga.
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Bygga – helt enkelt!

Bygglovbeslut ska redovisas på kommunens
hemsida,
Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor efter justeringen om överklagande inte sker.
Beslut gäller fem år efter laga kraft.
9 kap – Det här kapitlet handlar om kontroll och
tillsyn. En skiss visas hur ett bygglov hanteras
från att ansökan görs till ett slutbesked.
Ansökan – bygglovprövning - eventuellt ett församråd - tekniskt samråd – byggstartbesked – tillsyn – slutsamråd – slutbesked.

Sven-Åke Sonesson och Rune Johansson
5 kap PBL – Planbesked. Kommun eller annan
som berörs av en fråga har rätt att begära planbesked (DP och OB). Detta innebär att kommunen
bör lämna ett besked inom 3 månader. Vid positivt besked ska tiden för antagande anges. Vid
negativt besked ska skäl för beslutet anges.

Begreppen Arbetsansvarig och Kontrollansvarig
införs. Nuvarande Kvalitetsansvarig försvinner.
Byggherren är normalt ansvarig för byggnationen, men vid småhus är även de företag som anlitats för projektering, utförande eller småhusleverantören ansvariga.
Det ska alltid göras kontroll minst en gång på
byggarbetsplats, utom vid mindre ärenden.

En enklare planprocess föreslås. Med ett aktivt
programsamråd, länsstyrelsen och lantmäteriet
informeras – de bestämmer sedan om samråd,
samrådsredogörelse, granskningstid, handlingar
redovisas, utlåtande skickas till dem som inte fått
sina synpunkter tillgodosedda, KF/BN antar,
laga kraft efter 3 veckor.

Begreppen byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift ersätts enligt förslaget av en byggsanktionsavgift.
Byggsanktionsavgiften tillförs kommunen
Byggsanktionsavgiften grundas på prisbasbeloppet och varierar beroende på vilka avsteg från
bygglagstiftningen som är aktuella.

Enkelt planförfarande försvinner.
3 kap – Att byggnadsverk ska vara lämpliga för
sitt ändamål, tillgänglighet m.m., överförs från
BVL. Ombyggnadsbegreppet återinförs i lagtexten. Det har varit borta sen 1995, men man har
ändå fortsatt att använda det.

Utredarna tror att förändringarna kan innebära
ett bättre byggande.

8 kap – Bygganmälan tas bort som begrepp och
anmälningspliktiga åtgärder blir istället bygglovpliktiga.
Rivningslov kommer att krävas även utom DP.
Bygglov får ges till åtgärder som strider mot DP
om de är godtagbara med hänsyn till dess omfattning och planens syfte och som kan prövas utan
föregående planändring samt att en planändring
inte är nödvändig på grund av bestämmelserna i
5 kap. 1§. (ej betydande inverkan på omgivningen)
Beslut i bygglovärenden ska meddelas inom tio
veckor.
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Rättsfall och JO utlåtanden av Annika Gustavsson.

ingripa. Ett annat förhållande som diskuterades
var att man inte var riktigt tillfreds med ålderoch könsfördelning på ledamöter i nämnderna.
Många upplever det som att det är alldeles för
mycket herrar som dessutom är för gamla.
Lars fick intrycket att det var en hel del gamla rutinerade ”rävar” som hade mött upp till träffen.
Han fick också känslan av att de tidigare också
hade varit på ett flertal FSBS-konferenser. Denna
träff har nog kommit för att stanna på våra konferenser.

Allas vår kära
Annika kom
och levererade
senaste nytt
inom juridiken. Hon redogjorde för
intressanta
rättsfall som
avgjorts det
senaste året.
Även en rapport från JO:s olika utlåtanden levererades. En
fullödig redovisning över Annikas anförande och
svar på frågor ligger nu ute på hemsidan.

Årsmiddagen
Var som vanligt mycket trevlig med god mat och
dryck i en helt underbar miljö med havet rakt
utanför fönstren. I år var allsången med igen efter starka påtryckningar från medlemmar.

Besvärliga människor med Rigmor Robèrt

Ett stort tack till allsångsledaren från Casanovas
orkester som fick igång munvädret hos alla ordentligt. De utvalda låtarna kunde nog de flesta
utantill, åtminstone lät det så längst nere i lokalen, röstresurserna och viljan att höras var stor
hos många. Så stor att några helt enkelt ”ockuperade” scenen för att dra några egna låtar. Dessa
är noggrant dokumenterade på bild, i nästa medlemsblad kommer de troligen att publiceras.
Tagna foton fick tyvärr inte plats i detta nummer.

Vi var många som hade förväntningar på detta
pass som tyvärr uteblev. Det är en mardröm för
arrangören när en föredragshållare uteblir och
det sitter 650 förväntansfulla människor för att
lyssna. Det har inträffat förut och lär nog inträffa
i framtiden att sånt händer. Som tur är finns det
reservkraft att ta till sådana gånger. Nu hade vi
turen att ha Sven-Åke, Rune och Annika i lokalen som kunde fylla på med mera intressanta nyheter i PBL:s omdaning och juridikens vindlingar. De gjorde det med bravur och vi är skyldiga
dem ett stort tack.
En enig styrelse beslutade på scenen med ordförande Britt som ledsagare att Rigmor skulle få en
chans till och få komma till Örebro 2009.
Politikerträffen
Lockade också ett rekordstort antal deltagare,
närmare 70 personer hade stämt upp till träff.
Moderator var Gotlands kommuns byggnadsnämndsordförande Lars Thomsson.

Dans och Disco

Ämnena var många, en fråga som ledde till intressanta spörsmål var rollfördelningen mellan
tjänstemän och politiker. Det är en realitet som
vi alla känner till och naturligtvis har anledning
att fundera över hur man bäst klarar detta. En
annan fråga var hur man hanterar fastighetsägare
som inte sköter sina fastigheter och håller dem i
”anständigt” skick så att nämnden inte behöver

Efter all god mat och dryck så avslutades aftonen
med dans och disco för dem som hade lust med
det. Casanovas svarade för den alldeles förträffliga levande och dansvänliga musiken. Som vanligt
tog kvällen slut alldeles för snabbt men så är det
ju när man har trevligt.
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Torsdagen den 18 september

Vindkraftverk utan bygglov genom detaljplan

Helge Skog och Pia Johansson

Måns Hagberg,
arkitekt från Gotland visade på
möjligheterna att
bygga vindkraftverk utan att söka
bygglov. För detta krävs det att
bestämmelsen i
detaljplanen tydligt beskriver anläggningen som
ska uppföras. Fördelen är att när planen vunnit
laga kraft finns inget bygglov att överklaga och
att detaljplan gäller tills vidare till skillnad mot
bygglov.
Det räcker ju som bekant inte enbart med en bra
detaljplan eller ett bygglov utan det krävs även en
miljöprövning, för anläggningar upp till 25 MW
kan det räcka med miljöanmälan, större verk kräver miljötillstånd.

Till synes planlöst hoppade Pia in på scenen följd
av Helge, sedan fick vi följa med på en improviserad och fartfylld resa där radarparet med rykande färska och träffsäkra sketcher åkte slalom
mellan paragraferna i PBL och interagerade med
konferensdeltagare som var sugna på några minuter i rampljuset.
Under föreställningen skymtade bland andra älgen Storn från Glomträsk, Reigun, och världensbesvärligaste- bygglovssökande förbi.
3D skanning i stadsmiljö

Det enklaste och snabbaste sättet att få bygga ett
vindkraftverk är att få det prövat med enbart
bygglov och miljöanmälan. Det fungerar endast
för mindre projekt, rättsfall finns för 5 verk placerade i skogen (enligt kommunens beslut).
Nackdelen är att det kan dyka upp en sommarboende….

Pär Swedskog
från
Leica Geosystems
visades visionära tankar om hur
vi i framtiden möjligen kan få
våra bygglov
för granskning, med
den nya tekniken är det möjligt att med relativt
små medel få autentiska 3D miljöer som kan illustrera förändringar i exempelvis känsliga stadsmiljöer både exteriör och interiör, något för utställningsskedet i detaljplaneprocessen ?

- PBL-utredningen: Byggloven vinner laga kraft.
- Miljöprocessutredningen: Innebär något annat
–Där slopas helt PBL-prövningen.
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Fredagen den 19 september 2008

Han avslutade sin föreläsning med att det är viktigt att fortfarande ha alla kanaler öppna för dem
som inte har internet. Vi måste ha respekt för att
inte alla har det.

Axel Danielsson, konsult
Svar

på frågor om
byggnadsnämndens
sammanträde

I november kommer Johannes att ge ut en metodhandbok för att utveckla kommunal förvaltning.

I samband med inbjudan till FSBS konferens
uppmanades medlemmarna att inkomma
med frågor till Axel.
Ämnet var ”Byggnadsnämndens sammanträden”. Axel hade sammanställt ett frågekompendium, vilket delades ut
på konferensen. I ett rasande tempo svarade Axel
på de 28 frågor som kompendiet innehöll.

Dokumentation finns på www.fsbs.se
Ulf Nilsson från Malmberget.
Föreläsare och arbetslivspedagog.

Frågor och svar kan du se på www.fsbs.se.
Johannes Helfrich, konsult
Verksamhetsutveckling med hjälp av
moderna e-tjänster.
I föreläsningens inledande skede handlade det om dokumenthantering
–
vikten av att få bort
det analoga papperet.

Kan en föreläsning, en kort stunds upplevelse,
påverka, förändra och utveckla? Eller är vi som
vi är och det är ingenting att göra åt det!

25 % går att vinna genom att se över ärendehanteringsprocessen och ytterligare 25 % med att införa digital teknik.

Ulf fick genom sin inlevelse deltagarna på konferensen att förstå hur oerhört sällan livet blir på
riktigt.

Ulf menar att mänskliga möten är grunden för livets utveckling. Då skapas de bilder med vilka vi
formar vårt eget och andras liv.

Johannes berättade om den framtida eförvaltningen som knackar på dörren, hur man
förbereder sig och vad man bör tänka på för att
smidigt anpassa organisationen och medarbetarnas roller för att effektivt kunna utnyttja möjligheterna med den nya tekniken.

Livet styrs av känslan och förnuftet.
Han fick oss också att tänka på vad ett litet ord
som ”god natt” kan betyda ……
En man med känsla, humor och ett klokt sunt
förnuft avslutade konferensen och vi fick med
oss mycket tänkvärt kring Själv-bilden, Människo-synen och Livs-visionen och hur oerhört
viktigt det är att Bli sedd, Få lyckas och Känna
sig behövd.

Enligt Johannes behöver inte alla verksamheter i
kommunen ha samma system. Många system kan
kommunicera med varandra. Det finns exempel
på det i flera kommuner.
Ledorden är bland annat respekt för erfarenheten
och nya kunskaper hos människorna som arbetar
i organisationen.
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ven detta år överrumplade styrelsens flygande reportrar Tomas Wahlström och Niklas Ottosson
intet ont anande konferensdeltagare och fick svar
på följande:

5 Besvärliga människor med Rigmor Robert hade
varit intressant.
Louise och Cecilia Norrköpingskommun
1 Ämnen relevanta för yrkesområdet, Nya PBL,
Axel Danielsson, Rättsfall med Annika Gustavsson ,

1
Vad förväntar du dej av föreningen i framtiden ?
2
Varför är du med i föreningen?
3
Vad ska föreningen ägna sig åt enligt din mening
?
4
Tycker du att konferensavgiften är för dyr/billig
?
5
Är det något vi bör ta upp eller belysa utöver vad
som är med på denna konferens ?
6
Har du förslag på några intressanta ämnen eller
föreläsare till nästa konferens

2
3 Träffa kollegor utbyta erfarenheter, alla står inför samma frågeställningar
4 Viktigt är att den är så låg att alla som vill kan
få åka
5 Rigmor Robert, hur man bemöter besvärliga
människor
6 Hur man bemöter folk, lite av förhandlingsteknik, Nya PBL

Candy Yau Eda kommun och Andreas Nyman
Umeå kommun
Svar:
1 Mer konkreta demonstrationer av Mitt Bygge
hade varit bra, Axel Danielsson, Kompetensutveckling, Annika Gustavsson
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Konferensintervju, fredag 19/9
-

-

-

-

Hejsan, vad heter du och vilken kommun tillhör du?
Hej, jag heter Jan Myrén och jag jobbar i Färgelanda Kommun som Plan och Byggchef.
Varför är du här då?
Därför att det är den bästa informationsträffen som finns inom mitt gebit.
Vad ska föreningen särskilt ägna sig åt enligt din mening?
Jag tycker att den ska fortsätta som den har gjort tidigare. Konferenserna har en lagom mix av det som hör till.
Kanske att föreningen skulle kunna vara lite mera utåtriktad och marknadsföra och organisera utbildningar som
har med vår myndighetsutövning att göra.
Hur skulle det gå till, vi är ju en ideell intresseförening?
Jo, jag vet det, men jag tror att marknaden (läs kommuner, förtroendevalda och tjänstemän, företag, m fl.) ”hungrar” efter kunskap och utbildning. Kanske föreningen skulle kunna ha en person anställd som på heltid kunde hålla
i detta.
Det var ett intressant inlägg i föreningens möjliga framtida inriktning, det tackar jag för.
Hur tycker du att denna konferens har varit?
Jag tycker att det har varit många för mig intressanta ämnen såsom vindkraftsfrågor, rättsfall, nya PBL:en å så lite
information om ny teknik. Dock så har strandskyddsfrågorna inte fått någon större plats denna gång, det tycker jag
är lite synd.
Vi får ta med oss detta till nästa tillfälle, det kanske har kommit något riksdagsbeslut om ändring i Strandskyddet
tills Örebro konferensen. Jag tackar på FSBS vägnar att jag fick störa dig med mina frågor.
Tack själv och hej.
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Kalmar kommun
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Tel
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Tel 046-35 58 23
Mobil +46 702587796
marie.jacobsson@lund.se
Tel
08-590 975 56
Mobil +46 708120194
tomas.wahlstrom@upplandsvasby.se
Tel
0660- 884 89
Mobil +46 706440977
jeanette.bostrom@ornskoldsvik.se
Tel 0304-60 11 51
Mobil 0708-540 690
madeleine.arvidsson.wali@tjorn.se

Valberedning 2008
Kalle Bylin
Valberedning
(sammankallande)
Christina Johansson
Valberedning
Harlan Grannas

Hudiksvalls kommun
Byggnadsnämndsförvaltningen
824 80 Hudiksvall
Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering/Plan och Bygg
615 80 Valdemarsvik
Orsa kommun

Tel: 0650-194 98
kalle.bylin@hudiksvall.se
Tel: 0123-191 83
christina.johansson@valdemarsvik.se

Revisorer 2008
Karl-Johan Melin
Revisor
(sammankallande)
Stig Wallin
Revisor

Falköpings kommun
Stadsarkitektkontoret
521 81 Falköping
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

12

Tel: 0515-851 32
karl-johan.melin@falkoping.se
Tel: 0371-812 31
stig.wallin@gislaved.se

