Välkommen till FSBS utbildningsdagar
14 - 16 september 2022 Helsingborg

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare

FSBS utbildningsdagar 2022

Deltagaravgift

FSBS styrelse och Helsingborgs stad hälsar
er välkomna till två och en halv dagar fyllda
med intressanta ämnen och föreläsningar
som riktar sig till dig som arbetar med eller
vill lära dig mer om byggnadsnämndens
verksamhet. Föreläsarna består till stora
delar av Sveriges expertis inom området.

Medlemmar 4900 kr och övriga
deltagare 5900 kr exklusive moms.

Dagarna kommer att genomföras på plats
i Helsingborg. Vid restriktioner som medför
att vi inte får genomföra fysiskt på plats så
kommer anmälda deltagare att erbjudas
utbildningsdagarna digitalt.

I avgiften ingår bl.a. föreläsningar, fika,
luncher, middagar samt övriga aktiviteter
i programmet.
Du ska vara godkänd som medlem innan
du anmäler dig till utbildningsdagarna för
att få den lägre deltagaravgiften.
Medlemsavgiften är 200 kr per år.

Anmälan

Konferensorten

Anmälan till utbildningsdagarna görs
via www.fsbs.se senast 30 juni 2022.

Alla föreläsningar äger rum på
Helsingborgs Arena. Mingelkväll
och årsmiddag blir på Sundspärlan.

Byte av deltagare kommer att kunna
genomföras till en kostnad av 500 kr
per deltagare exkl. moms.

Resa till Helsingborg

Efteranmälningar kan vara möjlig i mån
av plats och till en förhöjd avgift på 6900 kr
exkl. moms. Kontakta föreningens
ordförande för mer information.

Flygplatsen, Ängelholm Helsingborg Airport,
ligger endast 30 minuter från Helsingborg
och trafikeras med en frekvent tidtabell från
Stockholm dagligen med anslutningsmöjligheter från hela landet. Flera av SJ:s
tåg stannar på Helsingborg C. Det går även
att nyttja Skånetrafikens tåg, regionbussar
och stadsbussar i hela staden och regionen.

Kontaktuppgifter
Leif Johnsson, ordförande
info@fsbs.se

Onsdag 14 september
08.30 Konferenssekretariatet öppnas
Deltagarna registreras och får ut konferensmaterialet, kaffe serveras.

09.30 Ordförande hälsar välkommen
FSBS ordförande Leif Johnsson hälsar deltagarna
välkomna till föreningens utbildningsdagar 2022.

09.40 Inledningsanförande
Borgmästaren för Helsingborgs stad Mats Sander hälsar
välkommen och ger oss en kort presentation av staden.

10.00 Boverket informerar
Generaldirektör på Boverket Anders Sjelvgren finns på
plats för att informera om vad som är på gång på Boverket
inom vårat verksamhetsområde.

10.45 Bensträckare
10.55 Lättläst - varför det?
Med utgångspunkt från beslut- och protokollskrivning så vänder sig föreläsningen
till dig som vill skriva lättläst. Vi lär oss hur man kan välja innehåll, struktur och
språk så att texten blir lätt att läsa även för läsare som har svårigheter att läsa.
Maria Sundin, språkkonsult, textgranskare och ägare till textfixarna.se

11.40 Lunch
12.30 Hörandekrets i bygglovsärenden
I bygglovsärenden såväl inom som utanför detaljplan ska byggnadsnämnden i
vissa fall underrätta grannar och andra och ge dem tillfälle att yttra sig. I det här
steget finns begrepp som fastighetsägare, grannar, rågrannar, sakägare,
remissinstanser och digital anslagstavla med mera. Vilka ska höras enligt krav
och vilka ska höras genom bedömning? Vi går igenom regelverket, praxis
och vad som är viktigt att tänka på så att underrättelsen blir rätt hanterad.
Anna Andersson Ruthberg, jurist Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

13.20 Bensträckare
13.30 Den täta, gröna och trygga staden
Helsingborg är inne på en förändringsresa med målet att skapa
en smart och hållbar stad med fokus på livskvalitet. I arbetet
lyfts värdet av att hushålla med värdefull mark, skapa
förutsättningar för trygghet och utveckla de gröna värdena för
hälsa, klimat och biologisk mångfald. En långsiktig satsning.
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare Helsingborgs Stad
Björn Bensdorp, avdelningschef Stadsplanering Helsingborgs Stad

14.30 Kaffe
15.00 - 16.30 Upptäck Helsingborgs stad
1. Buss: SeaU & Vågparken
2. Buss: Oceanhamnen
3. Buss: Brandstationen & Gåsebäck
4. Vandring: staden Helsingborg
5. Buss: "trygghetsvandring"

6. Buss: DrottningH & Helsingborgshem
7. Buss: Nya Vattentornet
8. Buss: RecoLab återvinning
9. Vandring: Fredriksdal
10. Buss: Sofiero
11. Upptäck Helsingborg på egen hand!

Du väljer 1 aktivitet i anmälan som du vill gå på.

18.30 - 22.00 Middag och mingel, Sundspärlan

En anrik konferens- och nöjesanläggning som invigdes
så tidigt som år 1895. Med professionell och duktig
personal blir vi väl omhändertagna för en middagssittning.
Underhållning med bl.a. musiquiz av Johan Bengtsson
som är samhällsbyggnadschef i Trollhättans Stad

Torsdagen den 15 september
08.30 Kulturvärden i bygglovsprocessen
Vilka verktyg finns i plan- och bygglagen för att säkerställa att kulturvärden
bibehålls och hur kan de användas? Med utgångspunkt i exempel från
Göteborgs kommun tittar vi närmare på förvanskningsförbudet,
antikvariska underlag, kontrollplaner med mera.
Emily Eidevåg, planarkitekt Göteborgs stad

09.20 Bensträckare
09.30 Att bli den myndighet du själv skulle vilja möta
En föreläsning som handlar om hur du/ni kan tänka annorlunda
för att uppnå så mycket mer i det vardagliga arbetet.
Daniel Eek, föreläsare tillväxt och tillsyn

10.30 Kaffe
11.00 Panelen diskuterar PBL-frågor, del 1
Frågor som under året har lämnats in från våra medlemmar runt om i Sverige diskuteras i vår
kunniga panel. Skicka in din egen fråga till panelen: info@fsbs.se

Johan Larsson,
jurist Landahl
Advokatbyrå AB

Anna Andersson Ruthberg,
Henrik Höglund,
jurist SBK Göteborg stad
biträdande bygglovschef
Haninge kommun

Sandra Larsson,
jurist Länsstyrelsen
Stockholm

Katja Hedberg,
Advokaterna Gustafsson
Arnbom & Hedberg

12.00 Lunch

Spår 1
13.00 Tillgänglighet i
utförandet
Innehåll på nästa sida.
Mai Almén, Hinderfri
design AB

14.00 Bensträckare
14.10 Panelen diskuterar
PBL-frågor, del 2
Innehåll på nästa sida.

15.00
15.30
16.30

Spår 2

Spår 3

Kommunallagen och
förvaltningslagen
Innehåll på nästa sida.

Juridik för nämndens
arbete
Innehåll på nästa sida.

Magnus Lindskog,
Förvaltningsjurist SBK
Helsingborgs Stad

Niklas Fridén, jurist
på Länsstyrelsen i
Stockholm

Bensträckare

Bensträckare

Workshop admin
Innehåll på nästa sida.

Juridik för nämndens
arbete
Innehåll på nästa sida.

Johan, Anna, Henrik,
Sandra och Katja

Magnus Lindskog,
Förvaltningsjurist SBK
Helsingborgs Stad

Kaffe

Kaffe

Kaffe

Vanligaste felen och
fallgroparna i dina
beslut
Innehåll på nästa sida.
Samuel Rempe, jurist

Workshop admin
Innehåll på nästa sida.

Klimat och beslut
Juridik för
under osäkerhet
nämndssekreterare i
Innehåll på nästa sida. offentlig förvaltning
Martin Hedberg,
Innehåll på nästa sida.

Magnus Lindskog,
Förvaltningsjurist SBK
Helsingborgs Stad

Länsstyrelsen Skåne

Niklas Fridén, jurist
på Länsstyrelsen i
Stockholm

meteorolog, författare till Natalie Glotz,
boken "Extremt väder"
jurist JP Infonet

16.40 - 17.00 FSBS årsmöte
19.00 - 01.00 FSBS årsmiddag, Sundspärlan

Vi sätter oss ner till bords för en trerätters middag
och minglar med kollegor från hela Sverige.
BC Rajder står för kvällens underhållning!

Spår 1 - Handläggare/Inspektörer
Tillgänglighet i utförandet
Projektering utan kompetens om bygglagstiftningens krav ur funktionshindersynpunkt
– alltså tillgänglighet och användbarhet för personer med olika funktionsnedsättningar medför dyra och ofta svåra fel att rätt till i efterhand. Speciellt gäller
detta vid uppfyllandet av utformningskraven. Hur kan man se till att undvika att
sådana brister slinker igenom vid granskningstillfällena? Exempel ges på vad som
måste uppmärksammas och hur det kan lösas. Mai Almén, Hinderfri design AB
Panelen diskuterar PBL-frågor, del 2
Vi går djupare in på frågor som mer berör
handläggare/inspektörer i handläggning
och utförandeprocessen.
Vanligaste felen och fallgroparna i dina beslut
Var fjärde överklagat bygglov har de senaste 5 åren upphävts i Länsstyrelsen som
första domstolsprövande instans. Den vanligaste orsaken till att nämndens beslut
upphävs är att beslutet saknar giltig grund. Därefter kommer att lovgiven åtgärd inte
kan anses vara en liten avvikelse eller att man inte uppfyllt kraven på vilka som ska
höras. Samuel Rempe, jurist Länsstyrelsen Skåne

Spår 2 - Administratörer/Koordinatorer
Kommunallagen och förvaltningslagen med workshop
Vi går igenom förändringar som har skett i kommunallagen och förvaltningslagen
som är viktiga att tänka på blandat med rättspraxis på området. Tillfälle kommer att
finnas att ställa frågor. Det blir även workshop för de som jobbar inom bygglovsadministrationen med diskussion kring inskickade frågor samt rättsfall.
Magnus Lindskog, Förvaltningsjurist SBK Helsingborgs Stad

Spår 3 - Politiker/Nämndssekreterare
Juridik för nämndens arbete med workshop
Genomgång av lagstiftning som en ledamot i byggnadsnämnden måste ha koll på.
Hur och/eller vad en politiker i nämnden har för befogenheter att "göra". Viktigt att
också ha koll på för nämndssekreterare. Det blir även en workshop där vi diskuterar
i grupp olika frågeställningar.
Niklas Fridén, jurist på Länsstyrelsen Stockholms län
Klimat och beslut under osäkerhet
Förändringar av klimat och begränsad tillgång till resurser innebär situationer
som vi inte har erfarenhet från. Samhället tvingas anpassa sig och vi behöver
minska vår påverkan på klimat- och ekosystem. Vad är det som händer egentligen,
vilka olika scenarier finns för framtiden och hur kan man fatta beslut under stor
osäkerhet? Martin Hedberg, meteorolog, författare till boken "Extremt väder".
Juridik för nämndssekreterare i offentlig förvaltning
Nämnden i den kommunala organisationen, reglemente och delegationsordning.
Vi tittar även på några processuella frågor kring sammanträdet, jäv och
laglighetsprövning.
Natalie Glotz Stade, JP Infonet AB

TORSDAG 16.40 - 17.00
Föreningens årsmöte
Få en inblick i styrelsens arbete och ekonomi, val av styrelse,
valberedning och revisorer. Kallelse med dagordning och
material läggs upp på föreningens hemsida senast 30 dagar före årsmötet.

Fredagen den 16 september
08.30 Tankens kraft- att göra det omöjliga möjligt!
I sin inspirerande och fascinerande föreläsning förklarar Mikael Andersson
med smittsam humor om sitt eget sätt att närma sig problem och övervinna
de begränsningar man ger sig själv, och hur detta gradvis förändrade hans
eget liv. Föredraget handlar framför allt om att se vilka resurser och
möjligheter som finns i livet.
Mikael Andersson, armlös, benlös men inte hopplös. Gripande föreläsare
som berör på djupet och lämnar avtryck hos lyssnaren

10.00 Kaffe
10.30 Rättsfall inom PBL området
Vi får en djupare inblick i nya intressanta rättsfall inom PBL-området.
Vad har varit orsakerna till utgången i de olika instanserna? Vi går särskilt
igenom vilka omständigheter som har varit avgörande i Mark- och
miljööverdomstolen.
Katja Hedberg, advokatbyrån Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

11.40 Nästa ort för utbildningsdagarna - vart är vi på väg?

Vi lämnar Helsingborgs stad och åker vidare i Sverige.
Representant från kommunen där FSBS utbildningsdagar
ska vara år 2023 hälsar oss välkomna.

11.50 Avslutning FSBS ordförande
12.00 Lunch

FSBS styrelse 2022/2023
Ordförande

Leif Johnsson

Skellefteå kommun
leif.johnsson@fsbs.se

Vice ordförande
Medlemsansvarig

Gunilla Gustafsson

Uppsala kommun
gunilla.gustafsson@fsbs.se

Sekreterare

Ing-Marie Ringholm

Kungsbacka kommun
ing-marie.ringholm@fsbs.se

Kassör

Gunvor Crogård

Lysekils kommun
gunvor.crogard@fsbs.se

Vice kassör

Mats Abrahamsson

Arjeplogs kommun
mats.abrahamsson@fsbs.se

Vice sekreterare
Vice medlemsansvarig

Jonas Ranefjärd

Kungsbacka kommun
jonas.ranefjard@fsbs.se

Redaktör

Mikael Lindberg

Skellefteå kommun
mikael.lindberg@fsbs.se

Webbansvarig

Tony Johansson,
ersättare

Nordmalings kommun
tony.johansson@fsbs.se

Klubbmästare

Carl-Oskar Jonsson,
ersättare

Valdemarksviks kommun
carl-oskar.jonsson@fsbs.se

Hotell och anläggningar

Information
Kartan redovisar förbokade hotell (1-11). Helsingborg Arena där FSBS utbildningsdagar
kommer att äga rum och Sundspärlan där både middag & mingel på onsdagkväll och
föreningens årsmiddag på torsdagkväll blir av. Mer information om hotellen går att läsa i
anmälan på föreningens hemsida www.fsbs.se

Transporter
FSBS anordnar busstransporter dagtid tur och retur till Helsingborg Arena samt
tur och retur kvällstid till Sundspärlan både onsdag och torsdag. Bussar kommer att gå
i slinga med stopp vid Clarion Hotel SeaU (1) och Radisson Blu Metropol Hotel (10).
Tider för busstransporter meddelas senare.

Anmäl dig till

FSBS

utbildningsdagar i Helsingborg senast
30 juni 2022 på www.fsbs.se

Välkomna!

