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Utbildningsdagarna i Kalmar
- intressanta, lärorika och trevliga
Lennart Westberg
FSBS ordförande

När vi i styrelsen nu summerar FSBS´s 36:e årskonferens så kan vi konstatera att det blev intressanta, lärorika och trevliga dagar.

På årsmötet avtackades
styrelseledamot Madeleine Arvidsson Wäli,

Deltagarantalet på årets konferens blev nästan
600 personer, vilket återigen är ett högt deltagarantal som visar på det stora intresset/behovet av
utbildningsdagarna.
Det beröm över dagarna i Kalmar som vi i styrelsen fått höra från föreläsare och ett antal deltagare känns mycket bra. Vi hoppas att alla som var
med i Kalmar uppskattade utbildningsdagarna.
Konferensmaterial från Kalmar
I detta medlemsblad har vi tagit med en sammanfattning av konferensens föredrag.

och revisor Karl Johan Melin,

Ett utförligare material, med bl.a. de bilder som
föredragshållarna visade på konferensen, har vi
lagt ut på hemsidan www.fsbs.se.
Årsmötet
I samband med konferensen hölls föreningens
årsmöte och en del förändringar skedde då i styrelsen.
och revisorsersättare Ann-Britt Flodin samt
Lisbeth ”Pippi” Gunnars i valberedningen, då
de slutar med sina uppdrag i styrelsen.
Christina Nilsson valde att byta ut sin uppgift
som ledamot i styrelsen till att bli revisor.

Till ordförande för ytterligare ett år valdes jag,
Lennart Westberg.
Till nya styrelsemedlemmar valdes Anna Westberg från Härryda och Gunvor Olsson från Lysekil. Anna och Gunvor kommer att få en särskild presentation i kommande medlemsblad.

ler restaurangens avsikt. Betalning utöver vin till
maten gällde naturligtvis dryck till kaffet och efteråt. Restaurang Sandra har framfört en ursäkt
för misstaget.
Nästa års konferens
2011 års konferens kommer att hållas i Karlstad.

Till ny revisorsersättare valdes Maj-Britt Dahlberg från Kramfors och som ny ledamot i valberedningen valdes Kajsa Reimers från Härryda.
Tack alla inblandade
För att en konferens av detta slag, som pågår i tre
dagar med så många deltagare, ska kunna fungera krävs noggrann planering samt ett stort engagemang från flera håll.

Vi i styrelsen vill rikta Ett stort Tack till Kalmar
kommun för det trevliga mottagandet och allt
stöd vi fick både före och under konferensen.Vi
tackar våra kontaktpersoner, föreläsarna samt
guiderna från samhällsbyggnadskontoret på
Kalmar kommun.
Vi tackar även våra föreläsare, den duktiga personalen på Kalmarsalen samt alla andra som på
något vis var delaktiga under utbildningsdagarna.
En fadäs hände under årsmiddagen då genom ett
missförstånd mellan restaurangchefen och serveringspersonal uppstod betr dryck till maten. De
som inte ville ha vin till maten krävdes på betalning för vatten – vilket absolut inte var FSBS el-

Styrelsen påbörjar redan nu planeringen av programmet, och vi kommer att träffas några dagar i
slutet av november i Karlstad. Vi utvärderar då
årets konferens, träffar representanter för Karlstads kommun, besöker den under uppförande
nya konferensanläggningen, undersöker utflyktsmål, träffar Visitkarlstad som håller i förhandsbokningen av hotell mm. Men den viktigaste delen är dock att få till ett intressant program med duktiga föreläsare under konferensdagarna 2011. Eftersom vi i september nästa år har
arbetat knappt ett halvår med den nya PBL, så
finns det säkert mycket att ta upp som gäller lagstiftningen och dess tillämpning.
Styrelsen hälsar alla välkomna till nästa års konferens 14 – 16 september 2011 i Karlstad.

Lennart Westberg
FSBS ordförande

Reportage från konferensen
Onsdag den 22 september

Välkomstanförande
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande
i Kalmar hälsade
FSBS och konferensdeltagarna
välkomna till Kalmar.
Han hoppades att alla
skulle få trivsamma
och lärorika dagar i
staden.
Härefter
beskrev han Kalmars
utveckling de senaste
20 åren – från en
industristad till en besöks-, handels- och universitetsstad.
Johan uppehöll sig en hel del kring Kalmars historiska roll och nu även rollen som ledande i regionen där satsningar görs för att vidareutveckla Kalmar som handelsstad och samverkan för att utveckla besöksnäringen i Kalmarsundsregionen.
Boverket och PBL - två bekanta i ny version
Janna Valik, generaldirektör, Boverket informerade
om
Boverket och
dess uppgifter.
Ett nytt regleringsbrev
ger verket en
något annorlunda roll än
tidigare.
Janna har utsetts till samordnare för den utbildningssatsning
som kommer att genomföras under 2011 – 2012.
Upplägget kan bli likt det som var när PBL och
Miljöbalken introducerades.

Ny taxa för byggnadsnämnden
Reigun Thune-Hedström, arkitekt, SKL informerade om det
pågående arbetet med ny
taxa och visade på en hel
del förändringar i förhållande till nuvarande
taxa. Grundbeloppet (G)
försvinner och istället
knyts taxan till
prisbasbeloppet, som
uppräknas årligen och är
lika för hela landet. Nivån
på bygglovet föreslås även
justeras med en N-faktor, som beror på kommunens invånarantal. Avgifterna är färdiga i taxan och
man ska inte längre behöva lägga tid på att räkna
ut vilken avgift det ska bli för ett bygglov.
Arbetet pågår och förslag kommer att läggas under
senhösten/vintern.
Sveriges första plusenergihus
Karin Adalberth, teknologie doktor
har i fem års tid
arbetat med
passivhus i det egna
företaget. Nu har
hon tagit det
välisolerade passivhusets förmåga, att
till stor del värma
upp sig självt
genom den energi
som redan finns i
huset, ett steg längre. Plusenergihus producerar
egen energi, med ett överskott. Utmaningen är att
”sy ihop” alla energieffektiva komponenter i huset.
Den samlade kunskapen, och det brinnande intresset för energifrågor, har lett till att Karin nu har
byggt Sveriges första plusenergihus - Villa Åkarp
köper 1100 kwh pellets/år och säljer 1700 kwh el.
Villa Åkarps energianvändning:

”Nya PBL – en enklare lag?”
Sven-Åke Sonesson, fd. bygglovchef
Den nya plan- och bygglagen träder i kraft 2011-0502.
1 Kap. klargör de nya definitionerna, ändring av
byggnad, tillbyggnad och
ombyggnad.

2 Kap. ser ungefär ut som
tidigare. Vissa delar ifrån 3 kap. är överflyttade hit.
3 Kap. översiktsplanens betydelse.
4 Kap. detaljplanen och områdesbestämmelserna.
- Fastighetsplanerna mönstras ut och ersätts av
detaljplan.
- Program kommer inte att vara obligatoriskt vid
planläggning.
- Tillfälliga lov på 10+5+5 år kan skrivas in i planen som grund för tidsbegränsat bygglov
- Planbesked införs, ska ges inom 4 månader
(dock ej kopplat till några sanktioner) med uppgift
om tidpunkt när planen förväntas bli klar och motivering vid avslag.
- Utställningstiden ersätts med 3 veckors granskningstid.
8 Kap. innehåller kraven på byggnadsverk, bygg-

produkter, tomter och allmänna platser.
- En byggnad skall vara tillgänglig för människor
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

9 Kap. beskriver hur bygglov, rivningslov och
marklov skall lämnas.
- Bygganmälan tas bort. Byggnadsverkslagen
mönstras ut. Anmälningspliktiga åtgärder tillkommer dock enligt senare förordning.
- Liten avvikelse kan lämnas då den är förenlig
med planens syfte.
- Bygglov skall lämnas inom 10 veckor. Ärenden
som kräver längre utredningstid kan dock förlängas ytterligare med 10 veckor.

10 Kap. behandlar genomförandet av bygg-, rivnings och markåtgärder.
- Certifierade kontrollansvariga ska anmälas innan
bygglov lämnas.
Bygglov - Tekniskt samråd – startbesked - arb.platsbesök
– slutsamråd - slutbevis.
Förutsättningar för startbesked:
- Fastslagen kontrollplan
- bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.
- skyddsrumsbesked
- Redovisning av alt. energiförsörjningssystem vid
byggnader med golvyta över 1000kvm.

11 Kap .tar upp ansvaret för tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.
- Tillsyn ska utövas av Regeringen, Länsstyrelsen,
Boverket och Byggnadsnämnden.
- Byggsanktionsavgift införs, ersätter dagens byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift.
(Maximalt belopp är 50 prisbasbelopp)
12 Kap. beskriver hur byggnadsnämnden får ta ut

avgifter för bygglov, tekniska samråd, slutsamråd
och arbetsplatsbesök mm.

13 Kap. tar upp den nya instansordningen vid

överklaganden.
- Beslut överklagas till Länsstyrelse, Mark- och
miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol.

”Rättsfall och JO-utlåtanden
inom PBL-området”
Annika Gustafsson, advokat
Efter lunchen tog Annika Gustafsson vid.
Denna gången tog
hon upp ett antal intressanta rättsfall ifrån
Regeringsrätten och
Kammarrätten. Se dokumentationen i slutet
av detta medlemsblad.
Sjöbodar i Tanum fick ej isoleras. (regeringsrätten
20100428 mål 6608-09, resp 20100825, mål 743009, ej pt. (ej pt.= ej prövningstillstånd)
Nytt sopsorteringshus (miljöhus) kräver planändring. (regeringsrätten 2010-03-12, mål 5069-08)

”Det går fortfarande att göra något åt situationen
om klimatförändringar m m”
Pär Holmgren, meteorolog.
Levnadsstandarden blir bara
bättre och bättre
för människorna
på vår jord. Detta
gör att olja, kol
och
naturgas
utvinns mer och
mer och i allt
snabbare
takt,
vilket också för
med sig att den farliga koldioxiden blir kvar i atmosfären. Överskottet som inte växter klarar av att ta
emot hamnar i haven och försurar vattnet. Ju mer tätbefolkat område människan lever i desto varmare och
våtare klimat får han eller hon uppleva.

En 16.5 m2 stor kylanläggning ansågs inte bygglovpliktig. Koldioxidhalten (CO2) mäts i ppm. För 125 år sedan
(regeringsrätten 20091103, mål 2679-05)
mätte man upp ca 280 ppm, i våras 390 ppm. Koldioxidhalten varierar naturligt i takt med årstidernas
Mer än tillfällig uppställning av två lastbilar på bostadsfas- växlingar, då växtperioden på det norra halvklotet tar
tighet kräver bygglov. (regeringsrätten 20091112, mål 251- upp mer koldioxid än motsvarande period på södra
05)
halvklotet. Det varmare klimatet påverkar vädret och
orsakar väderkatastrofer. Under 2010 mätte man upp
Trädkoja kräver inte bygglov (kammarrätten i Gbg
17 st. värmerekord runt om i världen, dock endast 1
20090925, mål 1312-09)
st. köldrekord. Under 2010 har medeldygnstemperaturen ökat med +0.67 grader Celsius. 2000-talet ligger i
TOP 10 på uppmätta medeldygnstemperaturer. Detta
för med sig att glaciärerna smälter och havsisen har
minskat med 10 % mellan 1979-2010. Världshaven
stiger med 3mm/år.
För att vi skall komma runt denna oerhörda förändring måste vi alla börja spara energi, försöka utveckla
den nya tekniken och framförallt ändra våra vanor
och beteenden.
Använd elbilen eller el-mopeden istället för det bensindrivna fordonet.

Torsdag den 23 september
Välkommen till min sida av livet!
Jag heter Sara Lund – Åtminstone ibland,
annars
heter han
Claes
Schmidt,
en
fantastisk
föreläsare
som gav
oss många
skratt och
en hel del
att tänka
på.
Marknadschef på slagthuset i Malmö, f.d. militär,
gift med Anita sen många år. Blev känd som Sara
Lund 2003 när han "kom ut" som transvestit.
Han tillhör en minoritet - han är skåning. Sara
vill att vi ska se de normer och värderingar som
styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.
Bara för att vi inte stött på ett visst fenomen tidigare, så betyder det inte att det måste vara något
onaturligt, onormalt eller ens ovanligt – det betyder förmodligen bara att vi är ovana vid just det
fenomenet. Vem programmerar din hjärna och
vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? Den
farligaste av våra fördomar - är tron att vi inte
har några. Min reaktion på andra handlar inte om
de - den handlar om mig. Ju mer vi vet om
andras olikheter - desto mindre vill vi bekämpa
dem. Den högsta formen av intelligens är att
kunna reflektera över sig själv och andra, utan att
döma.
Det är inte de starkaste som överlever! Inte heller
de mest intelligenta. Utan de mest mottagliga för
förändringar, Charles Darwin.
Sara avslutade med ett ordspråk av Oscar Wilde.
- Be yourself - everybody else is already taken.

Paneldiskussion och frågestund nya PBL

Annika Gustafsson, Sven-Åke Sonesson, Reigun
Thune-Hedström och Kjell Sundström, en
mycket kompetent och proffsig panel, som svarade lättsamt och tydligt på många inskickade
frågor. Bl.a. svarade Annika på frågor om byggnadsavgiften, den ska tas ut och kan inte sättas
ner för att sökande anger sig själv.
Kjell anser att friggeboden kan ha källare, att det
inte finns skrivet något i lagtexten som hindrar
det.
En uppmaning till byggnadsnämnderna är att alla
måste titta över sin organisation, att man har tillräckligt med personal och kompetens för att klara den nya plan-och bygglagen. Omfattningen
och tidspressen ökar markant med den nya lagen.
En sammanställning av frågor och svar kan ni
läsa om på hemsidan www.fsbs.se

Lean.
Kortare ledtider. Ökad kvalitet.
Åsa Björklund, och Roger Wahlin,
Leancoacher

Östra Göinge har i samband med en omorganisation infört LEAN-metoden. Lean coacherna
Åsa Björklund och Råger Wåhlin berättade vad
LEAN är och hur man lyckas skapa ett arbetssätt
i hela kommunen för att uppnå kortare ledtider
och ökad kvalitet i kommunens verksamheter.
Det handlar bland annat om värderingar, principer, metoder och resultat med fokus kundens
behov.
För att lyckas krävs ett långsiktigt arbete med ett
närvarande ledarskap som tar tillvara och uppmuntrar medarbetarnas engagemang och att våga
pröva nya lösningar.

Har Kalmar någon framtid?
Staffan Lindholm, stadsarkitekt

målade upp Regionstaden Kalmar som en mötesplats med ledorden öppen, tilltalande och kreativ.
För att uppnå detta jobbar kommunen med planeringsperspektiv på 1, 10 och 100 år .
Viktigt är att strukturera upp förutsättningarna
genom att bland annat lyfta fram de 4 kustkaraktärerna öppna hav, vikarna, skärgårdens öar och
fjordarna.
En utvecklingsriktning är att arbeta med ett internationellt perspektiv med bland annat universitetet och omgivningar som matchar det.
Förutom att förädla den unika Kvarnholmen lyfter man i översiktsplanen bland annat fram rekreationen utmed stranden, historiska kärnområden och att utöka den kommersiella stadskärnan.
Nyckeln är att hitta ett dynamiskt samspel internationellt, regionalt och lokalt.
Och att ”få mer” Kalmarsund i staden, mer
stadsliv och offentligt rum, och en långsiktig effektiv planering.
Detta och mycket, mycket mer om hur Kalmar
planeras berättade Staffan.

Stadsvandringen –
presenterades av Emil Andreasson,
planarkitekt
För att få veta mer
av vad vi såg när
vi besökte Kalmar
ordnade samhällsbyggnadskontoret
med 18 guider
som för varsin
grupp berättade
om stadens historia, samtid och visioner. Vid ett par
punkter agerade
personal från länsmuseet i kläder från tidigare
epoker.
Längs vattnet och den nya gästhamnen där båtturismen blandades med flanerande lokalbefolk-

ning under sommaren vidare utmed det nya kultur- och upplevelsestråket mot slottet vandrade
vi och fick bland annat se platsen där det gamla
torget en gång låg. Spännande var att höra vilka
planer staden hade för att återigen lyfta fram
platsen på ett nytt sätt.
Efter ett besök på kyrkogården och den gamla
trästaden korsade vi järnvägen upp mot torget
och tog en avstickare till ringmuren där glasblåsares konstverk accentuerade den råa stenkonstruktionen. Guidningen avslutades på torget där vår
guide fick svara på många frågor om byggnadsvård och hur denna historiska plats förankrats i
planbestämmelserna.
Intressant och en stor applåd till vår Guide

Fredag den 24 september
Hur undviker vi onödiga konflikter mellan
tjänstemän och förtroendevalda?
Axel Danielsson, Konsult
Axel får oss att spetsa
öronen när han ställer
frågorna ”Vem har
ansvaret? Vem har
befogenheterna? Styr
eller avgå!
Hur
undviker man onödiga konflikter?”
Vad går verksamheten ut på? På privata sidan är
det maximal vinst. Vad den kommunala verksamheten går ut på kan man läsa i kommunallagen.
I 1 kap 1 § kommunallagen står att demokratin
kommer först.
Det är viktigt att politikerna utbildas i styrning,
ledning och ansvarstagande.
Kan en kommun gå i konkurs om den bär sig illa
åt? Vad heter kommunens konkurs? Demokrati.
Den blir bortröstad.
Hur ser reglerna ut i demokrati-Sverige? Får man
kritisera ledningen. Ja, som tjänsteman har man
yttrandefrihet. Om makthavarna är olagliga kan
man på sin fritid gå ut och säga vad man vill.
Du kan som kommunanställd läcka uppgifter till
press och media om du är missnöjd. Men under
arbetstid ska du förverkliga de ideal som den
kommunala organisationen står för och respektera de spelregler som gäller.

Kommunfullmäktiges ordförande är det högsta
man kan bli, politiskt. Ordföranden ska veta vilka
ärenden som ska behandlas av fullmäktige.
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
av annan större vikt får inte delegeras till nämnder, d v s ärenden som handlar om.
1. Mål och riktlinjer
2. Budget, skatt
3. Nämndsorganisationer
4. Val av ledamöter
5. Val av revisorer
6. Grunder för ekonomiska förmåner för
förtroendevalda.
7. Årsredovisning och ansvarsfrihet
Vilka ärenden ska kommunstyrelsen avgöra?
Kommunstyrelsen är inte chef över nämnderna.
Kommunfullmäktige inrättar nämnderna. KS är
det ledande organet.
Vilken makt har KS?
KS är inte överordnat andra nämnder. KS har
möjlighet att inkräva information av andra
nämnder. Alla ärenden ska beredas av KS innan
KF.
KS har uppsiktsrätt att inkräva den information
som KS behöver. KS lägger förslag till budget
och tar fram delårsrapporter.
Vill ni läsa mer finns Axels dokumentation på
www.fsbs.se

Kundtjänst sätter fart på
verksamhetsutvecklingen
Marie Larsson, chef Medborgarservice
i Skellefteå
Marie tog oss
med på en resa
till Skellefteå,
60 minuter
med flyg från
Stockholm. Vi
fick på ett tydligt sätt ta del
av Skellefteå
kommuns satsning på
Medborgarservice – Nära Enkelt Öppet.
Skellefteå kommuns kundtjänst hanterar alla tusentals ärenden som medborgare kan ha. Kunden vill ha en enkel väg in till all kommunal service, kunden vill ha snabb service och kunna föra
en dialog. Kundtjänst är vägen in till Skellefteå
kommuns service och kommunens ansikte utåt.
Medborgarna får alltid svar och 70 procent av
ärendena blir lösta direkt. Mer komplicerade
ärenden skickas vidare till förvaltningarna via ett
system. Inom tre arbetsdagar blir kunden kontaktad av rätt handläggare.
Man kan kontakta kommunen via e-post, webbformulär, sms, chatt, personligt besök eller telefon, där ett talsvarssystem guidar till rätt kompetens i kundtjänst. Medelväntetiden i telefon ska
inte överstiga 120 sekunder. Det finns möjlighet
till personlig kundmottagning. Öppettider är
måndag till fredag 07.00 – 19.00.

Varför skapades kundtjänst?
Kommunen ställde sig frågan: Vem är vi till för
och vad är uppdraget?
Beslut togs om att gå från ett verksamhetsperspektiv till ett tydligt kundperspektiv.
Bakgrunden till kundtjänsten är att svarsfrekvensen hos kommunen inte var särskilt bra då tusentals direktnummer hade spridits till allmänheten.
Tjänstemän fick dessutom tillbringa orimligt
mycket tid till att besvara enkla frågor i telefon,
arbetet blev lidande och handläggningstiderna
blev långa. Nutidens medborgare räknar med
korta kontaktvägar, snabb service och effektiv
användning av resurser. Det var helt enkelt dags
för en rejäl genomlysning av det kommunala maskineriet.
Hur gick processen till?
Med hjälp av utförliga checklistor för kundkontakter, ett nära samarbete mellan förvaltningar
och kundtjänsthandläggare samt mängder av
processanalyser, förhandlingar och kunskapsöverföring har kvalitén på servicen säkrats.
Kommunens webbplats är ett viktigt arbetsredskap för handläggarna på kundtjänst. Med hjälp
av ärendesystemet kan de dokumentera alla
kundkontakter och på så sätt ständigt förbättra,
förnya och vara en attraktiv kommun.
Vill ni läsa mer om Maries föredrag kan ni gå in
på FSBS hemsida www.fsbs.se

Den nya bygglovsprocessen
Kjell Sundström, f d bygglovchef i
Stockholms stad

Nya moment i bygglovprocessen blir: Villkorsbesked, reglerad handläggningstid, krav på startbesked, samordning med miljö, beslut med laga
kraft.
Ingen förenkling!
Reglerad handläggningstid innebär beslut inom
tio veckor. Det får förlängas en gång med högst
tio veckor. Beskedet ska skickas med mottagningsbevis enligt tjänstedirektivet. Det kräver att
kommunerna har god koll, men kriterierna för
fullständiga handlingar saknas. Kjell anser att det
bör vara lika i alla kommuner. Kommer det riktlinjer från SKL eller Boverket?

Kjell redogjorde för ändringar i plan- och bygglagen, som införs 2 maj 2011. Riksdagen har tagit
ändringarna.
Ny plan- och byggförordning är ute på remiss.
Införs även den 2 maj 2011.
Enligt vad som sagts tidigare skulle bygganmälan
avskaffas, men så blir det inte. Bygganmälan avskaffas inte helt. Men anmälningspliktiga åtgärder
kommer inte att kräva bygglov. Det är inget som
kräver både bygglov och anmälan. Det kommer
säkert att bli många missförstånd, vad som kräver bygglov eller anmälan.
Att räkna byggnadshöjden enligt nya lagen
kommer enligt Kjell att ge merarbete med nya
moment. Blir det säkrare bedömningar? Det återstår att se.
Enligt nya lagen blir det bara skyltar med mycket
stor omgivningspåverkan som kräver bygglov.
Mindre avvikelse från detaljplan kommer att heta
”liten avvikelse”. Kjell undrar om det blir bara en
språklig ändring eller saklig ändring? Liten, mindre, minst. En liten avvikelse är alltså större än en
mindre?
Enligt Kjell kommer konsekvenserna av den nya
lagen att bli merarbete vid bygglovprövning. Det
kommer säkert att bli mer tvister och överklaganden.
När det gäller planläggning kommer det också att
bli merarbete. Det blir inget förenklat planarbete,
som sagts.

Startbesked fordras alltid, både för lov och anmälan. Det kan bli så att man får bygglov utan
lov att bygga, om man inte får startbesked. Kjell
är kritisk till det.
När det gäller miljöprövning bör man samordna
handläggningen. Det kräver gemensamma rutiner
för båda förvaltningarna. Det är inga problem
när det är en gemensam bygg och miljöförvaltning, men annars kan det bli det.
Kjell tror inte att förslaget om att bygglov kommer att vinna laga kraft går igenom. Han ser ingen nytta med denna förändring.
Den nya lagen kommer att innebära många nyanställningar och han ser en oro med detta. I
Stockholm skulle det innebära fem nya tjänster.
Kjells dokumentation finns på www.fsbs.se

Framtidens Möjligheter
Magnus Lindqvist, framtidsstrateg

Plötsligt står han där – trendspanaren.
Hundratals förväntansfulla ögon är riktade mot
scenen. Tystnad. Publiken förväntar sig 90 genialiska minuter, fullspäckade med svar. Svar på frågor som ”Vilka trender kommer att påverka
världen, Sverige, Karlstad, mig?
Magnus blandar idéer från teknikens, vetenskapens, konstens och företagens värld, som han
mixar ihop till en högenergisession som garanterat får publiken att höja på ögonbrynen och vilja
dyka in i den ljusa framtiden.
v

Magnus är en fantastisk talare. Han är dynamisk,
rörlig på scenen och han gör stickspår för att exemplifiera svårköpta poänger. Han kan dundra
på genom en intensiv passage, men stannar alltid
upp på exakt rätt ställe för att ge publiken chansen att smälta det han levererar. Bildspråket på
duken är väl genomtänkt, med enkla talande illustrationer snarare än ord.
Magnus menar att vi omöjligt kan föreställa oss
vad som kommer att hända i framtiden. Många
har försökt, men alla har misslyckats eftersom vi
blickar mot framtiden genom ett synfält som definieras av nuet. På 60-talet trodde till exempel
många att vi skulle ha helikoptrar istället för bilar,
men det var otänkbart att kvinnor skulle vara något annat än leende hemmafruar.
Efter att ha blivit inspirerad och provocerad av
Magnus till ett bättre framtidstänkande, tog ordföranden vid och avslutade FSBS´s utbildningsdagar 2010 med följande ord:
“Han är het, oförutsägbar och har en nerv i sina
framträdanden som är unik i vårt svenska talarklimat. Intelligent som en vetenskapsman, rolig
som en stå-uppkomiker, närvarande som ett
brandlarm. Magnus väcker nyfikenheten i oss
och lämnar få lyssnare oberörda.

Även i Kalmar ville vi veta vad några av konferensdeltagarna tyckte så det
tog vi reda på i en av pauserna.
Utanför Kalmarsalen fick vi ställa några frågor till
Sara Persson och Majvor Sellbom från Arvidsjaurs
kommun

Nästa konferensort blir ju Karlstad har ni varit i Karlstad
förut ?
Det var jättelänge sedan, så vi ser framemot att åka
dit i september nästa år. Vi vill även tillägga att det
var fantastisk underhållning på årsmiddagen.

----Från Gislaveds kommun kom Stig Wallin och Eva
Johansson för att uppdatera sina kunskaper .

Vad jobbar ni med ?
Sara handlägger bygglov som byggnadsinspektör
Majvor är nämndsekreterare och arbetar även med
bygglov och trafikfrågor

Eva jobbar som handläggare av bygglov samt även
inom administrationen. Stig arbetar som förvaltningsjurist.
Eva har varit på utbildningsdagarna sedan -84 och
Stig sedan -75.

Har ni varit på tidigare utbildningsdagar?
Vi har varit med 4 gånger , Östersund och Stockholm
och Örebro var mycket bra.
Vad tycker ni så här långt om utbildningsdagarna ?
Jättebra variation och bredden i innehållet uppskattar
vi mest.
Vad hade ni sett fram emot i Kalmar ?
Information om nya PBL, träffa andra inom branschen och knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Båda är överens om att årets konferens varit bra arrangerad med god mat. Föreläsningarna var omväxlande och paneldebatten givande, bland annat på
grund av tidigare insamlade frågor.

Var det något som överraskade er ?

Jag fick svar på 4 av mina 4 frågor säger Stig lite nöjd.
Nya PBL är såklart en av anledningarna till att åka hit,
liksom Axel Danielsson och att träffa kollegor.

Att det är så olika förutsättningar i olika kommuner,
vilka projekt man kan driva inom olika områden.

Föreläsningen om LEAN var intressant, även om den
inte direkt handlade om bygglov.

Något ämne ni velat höra mer om

Taxan och PBL var något som många, däribland
ovan nämnda inte kunde höra sig mätta på.

Nya PBL
Känner ni er bättre förberedda när ni nu ska hem och införa
förändringarna inför nya PBL.
Ja
Vilka tror ni blir de största utmaningarna i det arbetet?
Att få resurser till det som ska göras och att hitta dessa personer.

Båda upplevde Boverkets föredrag som intressant
och med ett tydligt innehåll.
Regelbunden information och repetition av nyheterna
är nog framgångsfaktorerna när den nya lagen ska
börja tillämpas. De största utmaningarna blir nog att
få resurser till tillsynsdelen och att få ordning på mallar och själva ärendegången.
I Karlstad har både Stig och Eva varit förrut och planerar redan in nästa års konferens i sina agendor.

FSBS konferensorter och antal deltagare
1975 – 2010

Deltagare på FSBS utbildningsdagar
Kalmar 10
Örebro 09
Visby 08
Östersund 07
Växjö 06
Varberg 05
Stockholm 04
Sundsvall 03
Västerås 02
Norrköping 01
Luleå 00
Helsingborg 99
Sunne 98
Kalmar 97
Umeå 96
Borås 95
Uppsala 94
Falun 93
Kiruna 92
Ekerum Öland 91
Malmö 90
Stockholm 89
Karlstad 88
Piteå 87
Tylösand 86
Gävle 85
Skövde 84
Ronneby 83
Sundsvall 82
Örebro 81
Göteborg 80
Östersund 79
Eskilstuna 78
Karlskrona 77
Rättvik 76
Huddinge 75
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Statistik Kalmar 2010
Deltagare

2009

2010

2008

2007

2006

2005

2004

Växjö

Varberg

Stockholm

119
(20%)
86
(15%)
72
(12%)

93
(17%)
67
(13%)
79
(15%)

108 st
(17%)
107 st
(17%)
69 st (11%)

73
(14%)
60
(11%)
64
(12%)
40 (7%)

92 st (14%)

%

Örebro

%

Visby

%

Östersund

Politiker

100

17,5

90

20,9

114

17,1

102 (18%)

Byggloving. /gransk. / handl.

147

25,8

96

22,3

164

24,6

86 (15%)

Stads- plan- bygglovarkitekter
Assistenter

64

11,2

42

9,8

74

11,1

76 (14%)

68

11,9

57

13,3

102

15,3

68 (12%)

Byggnadsinspektörer

62

10,9

47

10,9

68

10,2

67 (12%)

Sekreterare

62

10,9

48

11,2

72

10,8

64 (12%)

Chefer

53

9,3

42

9,8

49

7,3

50 (9%)

72
(12%)
58
(10%)
74
(13%)
46 (8%)

2

0,4

0

0,0

5

0,7

14 (3%)

26 (4%)

33 (6%)

23 st (3%)

12

2,1

8

1,9

20

3,0

27 (5%)

33 (6%)

26 (5%)

32 st (5%)

Kalmar

Ingenjörer
Övriga

156 av Sveriges 290 kommuner/städer var representerade.


deltagarna kom från Kiruna i norr till Ystad i söder



av deltagarna var 322 (56 %) kvinnor och 248 (44 %) män



av deltagarna var 256 (46 %) medlemmar och 314 (54 %) icke medlemmar



kommuner/städer med flest deltagare förutom värdkommunen var:
Halmstad
Karlstad
Umeå
Upplands-Bro
Boden
Hudiksvall
Rättvik
Skellefteå
Södertälje
Falun
Hässleholm
Nynäshamn
Mölndal
Norrköping
Örebro
Sala

7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
14
15
16

71 st (11%)
91 st (14%)
53 st (8%)

Namn - Funktion
Lennart Westberg
Ordförande
Hans Johansson
Vice ordförande
Niklas Ottosson
Kassör
Carina Bergström
Sekreterare
Marie Jacobsson
Ledamot

Jeanette Boström
Ledamot
Gunvor Olsson
Ledamot

FSBS styrelse 2011
Arbetsplats
Hudiksvalls kommun
Plan- och bygglovskontoret
824 80 Hudiksvall
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar
Skövde kommun
PBL-kontoret
541 83 Skövde
Hudiksvalls kommun
Plan- och bygglovskontoret
824 80 Hudiksvall
Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 41
221 00 Lund
Örnsköldsviks kommun
Plan- och miljökontoret
891 88 Örnsköldsvik
Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel, Mobil. E-post
Tel: 0650 – 193 20
Mobil 073-27 52 081
lennart.westberg@soderhamn.se
Tel 0480-450 370
Mobil 5183395
hans.johansson@kalmar.se
Tel 0500-498 018
Mobil 070-245 10 76
niklas.ottosson@skovde.se
Tel 0650-194 96
Mobil 70640 16 96
carina.bergstrom@hudiksvall.se
Tel 046-35 58 23
Mobil 702587796
marie.jacobsson@lund.se
Tel
0660- 884 89
Mobil 706440977
jeanette.bostrom@ornskoldsvik.se
Tel: 0523-61 33 46
gunvor.olsson@lysekil.se

453 80 Lysekil
Tomas Wahlström
Ersättare
Birgitta Bengtsson
Ersättare

Anna Westberg
Ersättare

Kalle Bylin
Valberedning
(sammankallande)
Britt Höckerbo

Kajsa Reimers

Stig Wallin
Revisor
(sammankallande)
Christina Nilsson
Revisor
Maj-Britt Dahlberg
Revisorsersättare

Karlstads kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Drottninggatan 32
651 84 Karlstad
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke
Valberedning 2011

Tel
08-590 975 56
Mobil 708120194
t.wahlstrom@telia.com
Tel: 054-295403
Mobil: 0706-195403
birgitta.bengtsson@karlstad.se
Tel 031-724 62 75
anna.westberg@harryda.se

Tel: 070-396 99 96
bylins@algonet.se
Tel 0340-881 53
Varbergs Kommun
Stadsbyggnadskontoret
073-048 08 08
432 80 Varberg
britt.hockerbo@kommunen.varberg.se
Tel: 031-724 63 83
Härryda kommun
kajsa.reimers@harryda.se
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke
Revisorer 2011
stig.wallin@gislaved.se
Gislaveds kommun
Tel: 0371-812 31
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
Christina.nilsson@ostersund.se
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
Tel. 063-14 33 61
831 82 Östersund
Maj-Britt.Dahlberg@kramfors.se
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
0612-803 59

