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Utbildning och kurser 
 
Distanskurser vid Högskolan i Gävle, vårterminen 2010 - vårterminen 2011  
Byggnadsteknik 7,5hp  
Fastighetsvärdering 7,5hp 
Handelsrättslig översiktskurs 15hp 
 
Fil.kand. examen med sociologi som huvudämne (180hp),  
Högskolan i Halmstad, vårterminen 1999 – vårterminen 2002. 
Beteendevetenskaplig grundkurs (sociologi, psykologi och pedagogik) 60hp 
Sociologi B och C 60hp 
Arbetsvetenskap 30hp 
Organisation och ledarskap 30hp 
 
Fristående kurs, Högskolan i Kalmar, höstterminen 2001-vårterminen 2002. 
Företagsekonomi 30hp 
 
Samhällsvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, höstterminen 1995 – vårterminen 1998. 
Humanistisk inriktning. 
 
Språk- och datakunskaper 
 
Jag har stor erfarenhet av att upprätta dokument och att skriva och motivera beslut av olika 
slag. Jag är bra på att uttrycka mig såväl i skrift som i tal. 
 
Är en van datoranvändare och har goda kunskaper i Office.   
Ser mig själv som lättlärd och är ofta den som får hjälpa mina kollegor med enklare IT-frågor. 
 
Jag har gymnasiekunskaper i engelska, tyska och spanska.  
 
Personligt 
 
Bor i en villa i Färjestaden tillsammans med min sambo och vår 15-åriga son. Jag har även två 
bonusbarn, som nu har skaffat egna boenden.  
 
Jag har ett stort intresse av hus, inredning och design och åker gärna på auktioner och 
loppmarknader på jakt efter fynd. Med ett eget hus finns ständigt nya projekt att påbörja när 
andan faller på. Fritiden upptas även mycket av sport och föreningsliv och är det inte sonen 
som spelar innebandy så följer jag gärna hockey, fotboll eller innebandy från åskådarplats. 
Jag försöker även ta vara på tillfällen till vardagsmotion.  
 
Övrigt 
 
B-körkort 
 
Referenser lämnas gärna på begäran. 













Johan Smeds 
 

2021 11 29 

 
Telin Rekrytering & Konsult Syd AB 
Att: Gustav Warelius 
Trollhättevägen 4 
38650 Mörbylånga 

Hej Gustav! 

På Platsbanken läste jag att ni söker en bygglovschef till Mörbylånga kommun.  

Jag har gedigen byggnadsteknisk utbildning och arbetslivserfarenhet som bland annat 
byggnadsteknisk expert och rådgivare och jag har god vana av att förmedla tekniskt komplicerad 
information till såväl lekmän som experter. Jag har tidigare jobbat som byggnadsteknisk konsult inom 
certifiering och projektering av bostäder (främst energisimulering). Jag har även mycket goda 
språkkunskaper i tyska och engelska. Under våren har jag bland annat deltagit i SBR:s utbildningar i 
entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning och fuktmätning samt en kurs i vattenrening och 
slamhantering vid Mälardalens Högskola.  

Jag bifogar mitt CV och ni hittar även samlad information om mig på LinkedIn: 
   

Jag ser fram emot ett positivt svar från er.  

Med vänlig hälsning från Torhamn 

Johan Smeds 



Personligt brev
Då jag har arbetat i båda Ölandskommunerna och på Länsstyrelsen Kalmar har jag mycket goda 
kunskap om miljö- och bygglagstiftning och deras ärendeprocesser, speciellt med öländska 
förutsättningar. Jag tror mycket på att stärka samhällsutvecklingen genom att skapa plattformar för 
dialog mellan myndighet och kund. Det är genom samarbete, både mellan näringsliv och kommun, 
som en positiv tillväxt skapas. En mycket viktig del är här digitalisering både av ärendehantering som 
av kommunikation utåt. Under mitt uppdrag i Mörbylånga kommun 2020 såg jag tydligt hur till 
exempel digitalisering kan förbättra och effektivisera både ärendehantering och dialog med kunder. 
Under åren har jag haft bra samarbete med lokala politiker och har lång vana av att jobba i en politiskt 
styrd organisation. Även om jag för tillfället är politiskt aktiv som ordförande för Liberalerna Öland 
ser jag det inte lämpligt att kombinera detta med denna tjänst. Att hantera en lagstyrd verksamhet med 
höga servicemål är en utmaning, men öppnar också för stora möjligheter. Åren på länsstyrelse och 
Energikontor har givit mig goda kunskaper om vikten av långsiktighet och god planering. Här 
kommer även goda kunskaper i budgetarbete då det ofta har handlat om flermiljons projekt eller vid 
hantering av bidrag till solceller och bostadsbyggande. Det som jag ser som viktigast för en miljö- och 
byggavdelning är se och stötta alla medarbetare. Varje del är ett lagarbete där det måste finnas 
utrymme att höras och att växa i. I samhällsdialogen behöver förvaltningen också synas, både fysiskt 
närvarande på sammankomster och via sociala medier. Där kan det skapas positiva historier att berätta 
som medför att attityden till kommunen med tiden förbättras. Kommunen bör också ha egna 
utvärderingar som publiceras så att inte enskilda externa intressen får orimligt stor uppmärksamhet. 
Utmaningarna är många med denna tjänst med så många olika insatsområden, men möjligheterna är 
ännu större. På min fritid är jag engagerad i Ingenjörer utan gränser där jag koordinerar energiprojekt i 
främst Afrika för Sveriges universitet. 

Mvh Tommy Lindström
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Tommy Lindström 

 

 

Lång erfarenhet av plan- och bygg, förnybar energi, 
energiplanering och projektledning, varav de senaste fyra 
åren på Energikontor sydost. Projektledare inom förnybar 
energi och effektivisering finansierade av EU och 
nationella medel. Innan dess har jag arbetat många år på 
lokal, nationell och internationell nivå med olika 
energirelaterade uppdrag. 

 

Kontakt 
 

 
 
 

Språk Expertis 
Svenska, engelska, 
spanska, tyska 

Bred kompetens inom alla former av processer och 
projektledning inom bygg och klimat- och energirelaterade 
ämnen. Mångårig erfarenhet av att leda olika typer av projekt. 

 

Arbetslivserfarenhet 

Energikontor Sydost Projektledare 
2017-nuvarande 
 

Ingenjörer utan 
gränser Sverige 
2019-nuvarande 

Sveriges 
Ekokommuner 
2018-nuvarande 

 

Island Innovation 

2020-nuvarande 

 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 
2021-pågår 
 

Driver och utvecklar projekt inom förnybar energi, 
energieffektivisering, hållbara transporter och cirkulär ekonomi. 

Nationell samordnare  
Expertgruppen för energi- och avfallsprojekt. Koordinerar och 
stöttar projektutveckling i utvecklingsländer tillsammans med 
Sveriges universitet för masterprojekt och minor field studies. 

Samordnare 
Deltagare i internationella gruppen med ansvar för samordning av 
projekt tillsammans med samarbetsorganisationer i Chile och 
Argentina. 

Ambassadör för Sverige 
Utbyte mellan hållbarhetsexperter i det globala nätverket för 
världens öar. 

Internationell expert. 
Ingår I MSB resursbas för humanitära internationella insatser via 
FN och EU som site planner, site supervisor och energy expert. 
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Mörbylånga Kommun 
2020-2021 

 

Länsstyrelsen Kalmar 
län 
2014–2017 

Resursperson inom plan- och bygg 

Utredningar och förslag till effektivisering av bygglovsprocesser. 
 

Regional energisamordnare 
Samordning av det kommunala energiarbetet via det gemensamma 
nätverket Klimatsamverkan Kalmar län. Vindkraft och 
biogassamordnare. Handläggare av solcellsstöd, Klimatklivet, 
Bostadsstöd. Projektledare inom informationssäkerhet. Temporärt 
utlånad som handläggare till Migrationsverket. 

 

Borgholms Kommun 
2008-2014 

Verksamhetsledare bygglovsavdelningen/Energi- och 
klimatstrateg 
Verksamhetsledare för bygglovsavdelningen. Ledning och 
fördelning av bygglovsarbetet, kontinuerlig processutveckling. 
Framtagande, implementering och uppföljning av kommunens 
hållbarhetsstrategi. Deltagande i regionala, nationella, EU-projekt 
samt internationella projekt via Sveriges ekokommuner. 
Hållbarhetssamordnare för organisationen B7, Baltic Seven Islands. 

GirodGeotermia 
2007–2008 

Teknisk Direktör 
För Thermias återförsäljare i Spanien. Teknisk support, 
översättning av dokument och manualer, beräkningar och offerter, 
Installationsritningar i CAD. Marknadsanalyser, utbildning av lokala 
leverantörer och återförsäljare. 

Mörbylånga Kommun 
2000-2007 
 

Energi- och klimatrådgivare/Byggnadsinspektör 
Bygglovshandläggare, energi- och klimatrådgivare. Tillsyn enligt 
plan- och bygglagen. 

  

 
  

  

 

  

  

Utbildning 

Örebro Universitet Byggingenjör (BSc) 
1996 – 1999 
 

 

Katrineholms 
tekniska skola 

Diplomingenjör Bygg 

1995 – 1996  

  
Högskolan Gotland 

2007 

 

Vindkraft och samhälle 
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Linneuniversitetet 

2007 

 

Mittuniversitetet, 
Sundsvall, 2008 

 

Linneuniversitetet 

2008 

 

STF 

2015 

 

Förnybara energisystem 

 

 

EU-certifierad värmepumpsexpert 

 

 

Underhåll och energieffektivisering av historiska 
byggnader 

 

Konstruktion och design av solcellssystem 

 

 

 

Profil och kompetens 
Tommy har en bred erfarenhet av projekt inom hållbart byggande, förnybar energi, 

effektivisering och hållbara transporter. Arbete med projekt inom fastigheter, näringslivet och 

Cleantech har breddat kompetensen inom hållbarhet.  

Tommy har ansvarat för ett flertal EU-finansierade projekt sedan 2008 inom programmen 

Interreg Baltic Sea, Interreg Europe, IEE och DG Energy. Han har även haft projekt med 

nationella finansiärer som Energimyndigheten och regionala/kommunala projekt och uppdrag. 

Flertalet av dessa projekt har Tommy varit aktiv i att utveckla. Projekten har haft fokus på olika 

områden som: Cleantech, förnybara elsystem för öar, flernivåstyrning för utbyggnad av 

förnybart, hållbar turism, biogasutveckling, energieffektivisering av offentliga byggnader och 

visualisering av energidata. 

Sedan år 2000 har Tommy arbetat som verksamhetsledare för bygglov, energirådgivare, strateg, 

teknisk direktör, regional energisamordnare, internationell expert inom humanitära insatser, 

samordnare för energiprojekt för master studenter på Sveriges universitet och nu som 

projektledare på Energikontor Sydost och har under dessa 20 år skaffat sig en gedigen 

erfarenhet av energisystemets olika delar, både på lokal, regional, nationell som internationell 

nivå. 

 

Projekt på Energikontor sydost (i urval) 
- Baltic Cleantech, Interreg south Baltic Sea Region,  

https://www.southbaltic-cleantech.eu/ 

- Empower, Interreg Europe, http://www.interregeurope.eu/empower/ 

- Support, Interreg Europe, http://www.interregeurope.eu/support/ 

- EEnet, Energimyndigheten,  

http://www.energikontorsydost.se/energieffektiviseringsnatvark-for-sme-(eenet) 

- Smart Village, Formas/Vinnova, https://www.viablecities.se/foi-projekt/smart-village 

- Energisamverkan Blekinge, http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge 

 



                                       
 

 
 

  
 
 
 
                 CV – MERITFÖRTECKNING  
 
 
 

Anställningar 
Enhetschef / bygglovchef 
Nynäshamns kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 20170403 – 
20191231. 
Ansvara för verksamhet, ekonomi och personal. Ingå i avdelningens ledningsgrupp. 
 
Avdelningschef / bygg- och miljöchef 
Vallentuna kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 20140101 – 20150215. 
Leda och utveckla bygg- och miljöavdelningen. Ansvara för aktuella områden inom 
bygglov, miljö, kart och mät samt personal och ekonomi inför miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Ingå i förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Avdelningschef / bygglovschef 
Haninge kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 20060828 – 20131231. 
Leda och utveckla bygglovsavdelningen. Ansvara för verksamhet, ekonomi, personal 
samt kvalitet inför stadsbyggnadsnämnden. Ingå i förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Bygglovsingenjör 
Tyresö kommun, miljö och stadsbyggnadsförvaltningen, 20000401 – 20060827. 
Handlägga ärenden om bygglov, bygganmälan och olovligt byggande. Fatta beslut på 
delegation samt föredra ärenden inför miljö och byggnadsnämnden. Samordnare för 
ärendehanteringssystemet Byggreda och för webbsidorna. 
 
Byggnadsinspektör 
Danderyds kommun, miljö och stadsbyggnad, 19920101 – 20000331. 
Handlägga ärenden om bygglov, bygganmälan, olovligt byggande samt utföra tillsyn 
och kontroll enligt plan och bygglagen. Fatta beslut på delegation från 
byggnadsnämnden. 
 
Mätare 
Danderyds kommun, miljö och stadsbyggnad, 19910311 – 19911231. 
Utföra diverse mätarbete. 
 
Ritare 
Juno Arkitekter AB, 19900903 – 19910131. 
Utföra diverse ritarbete. 
 
Högskolelektor/Timlärare 
Georgiens tekniska högskola, institutionen nr 39 för teknisk ritning (”ingenjörsgrafik”), 
19810901 – 19870630. 
Undervisning. 



 
 
Konstruktör 
Georgiens tekniska högskola, konstruktions- och forskningsbyrå,  
19810201 – 19881101. 
Utföra diverse forskningsarbete. 

 

Utbildningar 
Georgiens tekniska högskola 
Civilingenjörsexamen (160 poäng) i väg- och vattenbyggnad (civil och industriell 
byggnation), 19750901 – 19800704. 
I utbildningen ingår ett självständigt examensarbete. 
 
30:e gymnasieskolan i Tbilisi, Georgien 
Bred, generell utbildning, 19650901 – 19750628. 
Grundskole- och gymnasieutbildning. 

 

Körkort 
AM, B, Utökad B. 

 

Språk 
Georgiska, Modersmål. 
Svenska, Flytande. 
Ryska, Bra. 
Tyska, Lite. 



                                                          
                                                                                   

                                                                    
                                                    

  
 
                                 Personligt brev          
 
Jag är en erfaren, kompetent och pålitlig chef/tjänsteman som är tillgänglig för nya 
utmaningar. 
 
Efter 26 års arbete som chef/tjänsteman inom samhällsbyggnad, i ett flertal kommuner, har 
jag skaffat mig en mycket god insikt om hur en politiskt styrd organisation fungerar. Jag har 
arbetat med verksamhetsutveckling genom processkartläggning samt kvalitetssäkring med ett 
gott resultat. Vidare har jag i 11 år haft uppdrag som avdelningschef eller enhetschef och 
ingått i förvaltnings eller avdelnings ledningsgrupp. 
 
I min roll som chef/tjänsteman var jag mycket rutinerad, drivande, kreativ, målmedveten, 
lyhörd och satte alltid kundens behov i fokus samt hade lätt att samarbeta. Vidare coachade, 
inspirerade och entusiasmerade jag mina medarbetare dagligen. 
 
Jag har på ett ansvarsfullt och målinriktat sätt bidragit att utveckla verksamheterna till en 
rådgivande myndighet med ett högt kvalitetsmedvetande och kundfokus. Då har jag även på 
ett mycket skickligt sätt marknadsfört dessa externt till såväl företagare som enskilda 
medborgare. Vidare har jag med stor handlingskraft genomfört olika interna uppdrag. Här kan 
särskilt framhållas uppstart av ett plan och byggcenter och ett nytt teambaserat arbetssätt samt 
min roll som vice ordförande i Bygglovalliansen under åren 2013-2014, ett samarbete mellan 
16 av Stockholms läns kommuner. 
 
Förutom mångårig arbetslivserfarenhet som kommunal tjänsteman har jag en 
högskoleutbildning från mitt gamla hemland Georgien som motsvarar 4 år/160 poäng på 
svensk högskolenivå inom ramen för en civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 
(civil och industriell byggnation). I utbildningen ingår ett självständigt examensarbete. 
 
Som person är jag diplomatisk, utåtriktad, förtroendeingivande, relationsskapande, 
pedagogisk, personlig men ändå professionell, lugn, trygg, social och positiv med en mycket 
god smak av humor. 
 
Vad gäller familjeförhållande är jag gift sedan år 1998, har hustru och två vuxna söner. 
 
Som fritidsintresse är jag mån om att ta hand om mig själv båda för kropp och själ. Tycker om 
att vistas och motionera i det vackra landskapet i form av skogar, sjöar, forsar och berg. 
Lyssnar klassisk-, folk- och poppmusik i varierande karaktär. Har sjungit i kör båda i Sverige 
och i Georgien och när det ges tillfälle sjunger jag gärna en och annan bordsvisa vid olika 
festtillställningar. 
 
Jag ser mycket fram emot att träffa er och få berätta mer om mig själv. 
 
Med bästa hälsningar 
Malchaz Mikadze 
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U T B I L D N I N G   

 

A R B E T S L I V S E R F A R E N H E T  

PROJEKTLEDARE 

Ekeforshus AB | Maj 2011 – December 2012 

 Assistera säljare med priser angående byggsats, hela huset och skapar kalkyler 

åt varje hus. 

 Beställa fönster, dörrar, installationsritningar, elritningar, värmepump, 

garboförsäkring  och kanalsats. 

 Genom min utmärkta färdighet för problemlösning kunna lösa klagomål från 

kunder och hantera problem. 

 Regelbunden kontakt med snickare under projekt och tilldelar uppgifter och 

beställer nytt material vid behov. 

 

ARBETSLEDARE 

BRA Blekinge Rot AB | Maj 2018 – Januari 2019 

 Driva arbete med ett personligt ansvar tillsammans med medarbetare och 

underentreprenörer. 

 Helhetsansvar för produktionsplanering och arbetssamordning. 

 Leda personal och underentreprenörer i deras arbete med ett ansvar för att 

tider och utförande stammer överens med önskemål hos kunden. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG ENLIGT  

PLAN- OCH BYGGLAGEN. BEHÖRIGHET:  N 

KIWA | 2020-12-22 – 2025-12-21 

 





 

Joakim Deurell 

Jag är en serviceinriktad och lyhörd person som ser lösningar snarare än 

problem, och med en målinriktad attityd, slutför jag alltid det jag påbörjat. 

Genom mina erfarenheter som entreprenör inom plattsättningsbranschen har 

jag en bred och djup kunskap om byggbranschen. Förutom att ha samlat på mig 

kunskap och färdigheter som platschef, inser jag också vad det innebär att bygga 

eget hus och i egen regi. I skrivande stund arbetar jag som 

platschef/projektledare på EA fastigheter i Kalmar.  

I min nuvarande roll driver jag alla led i projektet. Från utarbetandet av 

projektplanen till nyckelöverlämning till privatperson. I min position gäller det 

att vara problemlösare och få kunderna nöjda. Jag har hög social kompetens och 

har lätt för att knyta nya kontakter. Som ledare uppfattas jag som tydlig och rak 

och jag får anställda/kunder att känna sig trygga och få förtroende för mig. 

Med min erfarenhet inom byggbranschen samt min unika skicklighet i sociala 

relationer, är jag säker på att jag kommer bli en värdeskapande resurs till ert 

team på Mörbylånga kommun.  

ERFARENHET/PROJEKT 

EA Fastigheter, Kalmar –  Platschef/projektledare 

Augusti 2019 – Nuvarande 

Avslutade projekt: 

● BRF “Snäckan” Oskarshamn - Nybyggnation, 25 bostäder 

● BRF “Tändstickan” Västervik - Nybyggnation, åtta bostäder 

● Hyresrätt “Valkyria” Oskarshamn - Omfattande fönsterbyte 

● Radhus “Bandlandet” Kalmar - Nybyggnation, tre radhus 

Pågående projekt: 

● BRF “Beckasinen” Kalmar - Ombyggnation till BRF, litet q-märkt 

byggnad 

Kakelexperten i Kalmar AB, Kalmar –  Grundare, VD 

Oktober 2012 - Januari 2019 

Grundade Kakelexperten i Kalmar AB och drev det tillsammans med min 

affärspartner. Mitt ansvarsområde var avtal, projektering, administration, 

budget, upphandling, egenkontroller, kvalitetsdokument, ekonomi samt 

personalansvar. 

 

KONTAKT 

 

 

  

 
 

 

FÖDD 

 i Kalmar 
 

 

NATIONALITET 

Svensk 
 

 

KOMPETENS 

Ledarskap 

 

Problemlösning 

 

Social kompetens & 

relationsbygge  

 

Affär- & säljorienterad 

 

Multitasking & organisering 

 

Resultatinriktad 
 

PERSONINFORMATION 

Jag är en humoristisk och hårt 

arbetande tvåbarnsfar som 

lever ihop med mina barn och 

min sambo Josefine. Jag är inte 

rädd att ta egna initiativ och jag 

är van att strukturera och 

organisera en verksamhet. När 

jag har tid över älskar jag att 

aktivera mig fysiskt. Jag tränar 

på gym varje morgon för att få 

igång kroppen och känna mig 

skarp inför arbetsdagen. 

Utmana mig i en bollsport och 

jag kan lova att du får en tuff 

match!  

 



Hagbloms golv, Kalmar –  Plattsättare 

Januari 2008 - Oktober 2012 

Erhöll mitt yrkesbevis. 

Skanska entreprenad, Kalmar –  Murare och plattsättare 

Juli 2007 – Januari 2008 

Murare och plattsättare vid Varvsholmen i Kalmar och Kalmar sporthall. 

UTBILDNING 

Lars Kaggskolan, Kalmar – Byggprogrammet, murare 

Augusti 2004 - Juni 2007 

Stipendium av NCC Construction Sverige AB, “För goda insatser under 
studietiden”. 

BEHÖRIGHET 
 

● BAS P 

● BAS U 

● Certifierad och auktoriserad av BKR (Byggkeramikrådet) 

● Epoxiutbildning 

● Fortbildning inom juridik på EA fastigheter 

● Heta Arbeten 

● Kompetensbevis för Ställningsbyggning 2-9 meter 

● Samtliga kurser och behörigheter i Byggkeramikrådet och av 

tätskiktsleverantörerna 

REFERENSER 

 

Referenser lämnas på begäran.  

Ett reportage om mitt nuvarande projekt “Beckasinen”: 

https://www.barometern.se/kalmar/renovering-av-fastighet-i-centrala-kalmar-

ett-unikt-jobb-som-kraver-mycket-samarbete-4cabf588/ 

 

SPRÅK 
Modersmål svenska 

 

Goda kunskaper i engelska  

KÖRKORT 

B 

 



CV 
 
Kaj Niklasson 

 
 

 
 

 
 
 
Anställningar 
 

 
2016-  Österåkers Kommun 
Pågår Byggnadsinspektör/bygglovhandläggare 
 
2008 Borgholms Kommun 
 Tillförordnad Samhällsbyggnadschef 

Verksamhetsledare, Byggnadsinspektör, 
Bostadsanpassare, IT-strateg,  
Systemansvarig 
 

2006 Epsilon Technique AB 
Engineer, Mechanical Design 
Konstruktörsarbete 

 
2005 BRA VVS AB Kalmar 

CAD-ansvarig, VVS-konstruktör 
Konstruktörsarbete, projektering 

 
2001 Inter Sun AB Sthlm 

Webmaster 
Hemsidearbete 

 
1999 Rit & Cad Löttorp 

CAD-ansvarig mekanik, bygg och mark. 
Utbildare i AutoCad och Cad-support 

 
1994 Sunwing Ekerum / Åre 

Allt inom hotell och restaurang 
 

1994  Restaurang Valhall Borgholm 
Dörrvärd. Allt inom restaurang 

 
1989 Inter Sun AB Sthlm 

Verkstadsarbete, konstruktion, montage och 
underhåll 

 
1987 Televerket Sthlm 

Underhållstekniker, Nackamasten i Sthlm 
 

 

Utbildning 
 

2015VT Linnéuniversitetet i Växjö. 
SolidWorks, 3D-CAD Maskin (7.5p) 

 
2014HT Linnéuniversitetet i Växjö. 

Byggnadsmekanik och hållfasthetslära (7.5p) 
Värme- och fukt i trähus (7.5p) 
REVIT, Datorstödd Ritning fortsättning (7.5p) 

 
2014VT Linnéuniversitetet i Växjö. 

Entreprenadjuridik, byggnadsproduktion (7.5p) 
 

2005 Ingenjörshögskolan i Kalmar. 
Maskinteknik (180p), Innovation och 
produktutveckling  

  Visualisering (7.5p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 Motoman Robotics Europe AB  

 Programmering och handhavande av 
industrirobot Motoman XRC 

2002  MiRoi Competence  
  3D Studio Max grund och fördjupning samt 

Lokala nätverk  
1998  Semcon Engineering  
  1år Konstruktörsutbildning, MEK 
1988  ÅSÖ Gymnasium Stockholm  
  4-årig Teknisk, El Tele  
 

Kurser 
 

2021      Arkitektur och kulturvärden i bygglovprocesser 
2021      Riskbedömning och fuktsäkerhet för 

byggnadsinspektörer 
2019      Professionellt bemötande 
2015    Försvarshögskolans UGL - Utveckling av 

Grupp och Ledare 
2015    Coacha och koordinera - utan att vara chef 
2015    Att leda utan att vara chef 
2012    Oracle databashantering 
2011  Nya Plan- och bygglagen, NPBL 
2010   Grundläggande projektkunskap och 

projektledning  
2010  Systemadministratörsutbildning Bygg-R  
2009   Handläggarutbildning i arbete enligt Plan- och 

bygglagen och enligt Lagen om 
bostadsanpassning 

2009   Vindkraft Projektering, ljud och skuggor  
2008  Plan- och bygglagen, PBL 
 

 

Utbildning övrigt 
 

1989 A7 Militärkommandot Gotland 
 Artillerijägarutbildning, gruppchef 
 

Språk 
 

Svenska, modersmål 
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift 
 

 
Datorkunskaper 
 

Använder förutom de vanligaste förkommande 
programmen även REVIT och AutoCAD i stor 
utsträckning. 
 



Övriga färdigheter och kunskaper 
 

Innehar examen inom Innovation & produktdesign och 
har av Sparbanksstiftelsen kronan tilldelats utmärkelse 
för bästa examensarbete 2005.  
Har med ett positivt synsätt, framåtanda samt en vilja 
att lära mig nya saker lätt för att smälta in i de flesta 
grupper av människor. Uppskattar nya utmaningar och 
kunskaper. Anser att det är bra att lära sig något nytt 
varje dag.  
Har ett förflutet som spelare i  
Svenska Basebollandslaget. 
 
Äger och driver sedan 2014 företaget Byggrådgivaren 
som erbjuder projektledning, projektering, rådgivning 
framtagande av erforderliga bygglovshandlingar och 
ritningar samt kompetensstöd i bygglovsprocessen.  
 
Är styrelseledamot i Föreningen Sveriges 
Byggnadsinspektörer FSB. 
 

 

Uppdragserfarenhet 
 

2016- Österåkers Kommun 
Byggnadsinspektör/bygglovhandläggare- 
Myndighetsutövning, vägledning och tillsyn 
enligt Plan- och bygglagen. Handläggning av 
bygglov, strandskyddsdispenser, tekniska 
samråd, arbetsplatsbesök mm.  

 
2008 Borgholms Kommun 
 Tillförordnad Samhällsbyggnadschef. 

Verksamhetsledare- Byggavdelningen. 
Byggnadsinspektör- Myndighetsutövning, 
vägledning och tillsyn enligt Plan- och 
bygglagen. Handläggning av bygglov, tekniska 
samråd, arbetsplatsbesök mm. 
Bostadsanpassare- Handläggning av 
ansökningar om bidrag enligt lagen om 
Bostadsanpassningsbidrag. Beställa 
entreprenad och sköta uppföljningen av 
utförandet. Vara vägledande i 
tillgänglighetsfrågor. 
IT-strateg- Vara förvaltningens stöd i IT-
relaterade frågor. Tillgängliggöra och få 
förvaltningen att tänka digitalt. Support.  
Systemansvarig- Ansvarig för diariesystemen 
Bygg-R och Ecos. Användar- och 
behörighetshantering mm. 

 
2008  Norden Machinery AB, Konstruktion 

Utvecklingsingenjör R&D, utveckling och 
konstruktion av kundspecifika robotceller, 
robotlösningar och robotverktyg. Framtagning 
av konstruktionshandlingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2007 Norden Machiney AB, Konstruktion 
Utvecklingsingenjör R&D, Konstruktion och 
utveckling av robotlösningar, robotverktyg, 
transportbanor skydd, skyddsburar, 
pneumatikskåp och pneumatiklösningar. 
Framtagning av konstruktionshandlingar.  

 

2006 Norden Machinery AB, Konstruktion 
Utvecklingsingenjör R&D, konstruktion och 
designuppdrag gällande kartonering av tuber 
till tubfyllningsmaskiner. Framtagning av 
konstruktionshandlingar 
 

2006 SAFT Batteries 
Konstruktion och design av plockutrustning 
inför uppgradering av produktionslinje 
 

2006 Norden Machinery AB, Konstruktion 
Utvecklingsingenjör R&D, konstruktion och 
designuppdrag gällande tubfyllare och 
plockverktyg till tubfyllningsmaskiner. 
Framtagning av konstruktionshandlingar. 
 

2006  Cascade Djupafors 
Konstruktion och ritningsarbete gällande 
bärande balkar inför uppgradering och 
underhåll av produktionslinje. Framtagning av 
konstruktionshandlingar   
 

2006  3 GIS 
Uppförande av bygglovshandlingar gällande 
nybyggnation av telemaster.  
 

 

 
 
 
 
 



 2021-12-27 

Angående tjänst som bygglovchef i Mörbylånga kommun. 

 
Hej 

Jag har förhoppningen att jag ska bli Mörbylångas nya bygglovchef!  
 

Jag blev för en tid sedan kontaktad via Linkedin gällande detta uppdrag. Jag har därefter även 
haft ett mycket givande samtal med en representant för Telin rekrytering. Jag ska erkänna att jag 
hade innan detta samtal inte haft några direkta tankar om att arbeta i Mörbylånga. Vi hade ett bra 
samtal och det satte igång tankearbetet på ett mycket spännande sätt. Ju mer jag tänker på att 
vara bygglovchef i Mörbylånga, desto mer intressant blir tjänsten. Det har nu lett fram till att jag är 
helt inställd på att ta möjligheten och att göra nytta i Mörbylånga kommun.  

Jag är idag byggnadsinspektör och bygglovhandläggare i Österåkers kommun i norra Stockholm.  
I Österåker hanterar vi våra ärenden från ax till limpa och är med hela vägen i processen. Då 
Österåker är en skärgårdskommun ingår även att handlägga och hantera strandskyddsdispenser. 
 
Jag gillar interaktionen mellan alla inblandade. Alla från sökanden till entreprenörer, allmänhet 
och kollegor, till politiker och myndigheter.  
 
Bygglovenheten i Österåker, har sedan 1 jan -2019 har varit en helt digital förvaltning (med allt 
vad det innebär att vara papperslös) Jag kan lugnt säga att det har krävts ett stort mått av 
flexibilitet från samtliga inblandade, och då alla helhjärtat har gått in för att få det att fungera, och 
jag måste säga att vi kommit ut med flaggan i topp. Jag har fantastiska kollegor.  
 
Jag är ledamot i Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer (FSB) och sitter med i Boverkets 
byggråd som representant för FSB. Detta som en följd av att jag tycker att mitt arbete är väldigt 
kul. 
 
Som en bisyssla äger och driver jag Byggrådgivaren på hobbynivå. Företaget startade jag för att 
hjälpa vanligt folk med ritningar, handlingar och stöd i olika projekt, samt att få deras projekt att 
gå åt rätt håll. Jag gillar att hjälpa folk, och det är upplysande samtidigt på det sättet att jag får 
möjligheten att se saker från flera olika håll.  
 
Mitt positiva synsätt gör att jag har lätt att skaffa nya vänner och att smälta in i nya bekantskaper. 
Att ha kunden i focus på ett serviceinriktat och professionellt sätt är för mig en ren självklarhet.  
 
För övrigt anser jag att man ska lära sig något nytt varje dag och att problem är till för att lösas.  
 
 
Med hopp om fortsatta diskussioner.  
 
 
Mvh//Kaj Niklasson  
 
 
Kaj Niklasson  

  
  

  
  

Eller 

Kaj Niklasson 
 

 



Personligt brev Linnéa Björling

Hej!

Jag söker jobbet som Bygglovschef. Jag är en tjej på 45 år som har jobbat med ledning av personal 
sedan jag var 29 år i olika befattningar. Jag har jobbat mig upp från gruppledare till Enhetschef där 
jag idag har fullt personalansvar och budgetansvar. I min roll som ledare jobbar jag med personlig 
utveckling för varje individ där även tillit är ett ledord. Hos min nuvarande arbetsgivare har jag haft 
förmånen att få utbildningar inom ledarskap, men jag har även läst kurser på högskola och 
universitet för att utveckla mina ledaregenskaper. Min personal som jag jobbar med är utspridda 
över södra Kalmar kommun vilket innebär att jag inte har möjlighet att träffa dem varje dag, detta 
innebär att jag har fått hitta andra sätt för att de ändå ska känna att jag alltid är närvarande. Mycket i 
att leda på distans bygger på tillit och förtroende. Då jag jobbar inom en verksamhet som har vuxit 
med över 100% de senaste 12 åren är jag van att jobba i en verksamhet där förändring är vardag. Jag 
har lärt mig att i förändringar är det viktigt med tydlighet och förståelse för varför en förändring 
genomförs, är personalen med på varför är förändringar inte så svåra att genomföra. Jag har också 
stor erfarenhet från att jobba i kundnärarelationer och bygga goda relationer med kunder.

Anledningen till att jag söker mig vidare är att jag känner att jag behöver nya utmaningar för att 
fortsätta utvecklas både som person och ledare. Jag har väldigt goda relationer med min personal 
och jag kommer att sakna dom, men jag har många år kvar att jobba och söker nya erfarenheter.  

Jag är uppvuxen och bor på Öland med min familj. Min lediga tid går åt till att ta hand om hus, 
trädgård, barnen och mina djur. 

Som person är jag resultatinriktad, engagerad, vill ge andra möjlighet att växa, positiv och glad.

Med förhoppning om att vi hörs av!

Linnéa Björling






