
Workshop: Boverkets förslag till föreskrifter om planbeskrivning
15 juni 2020

Vi startar kl 10!



Program 
Inledning
Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige, presenterar Geoforums 
aktuella aktiviteter och inleder workshoppen.

Information från Boverket
John Hellman, planeringsarkitekt vid Boverket, berättar om 
förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, 
och tankarna bakom det.

Grupparbete
Ni delas upp i "breakout rooms" och diskuterar frågeställningar.

Diskussion
Grupparbetet summeras och frågorna diskuteras i helgrupp.



Om Geoforum
Geoforum Sverige jobbar för frågor som är viktiga för 
geodataområdets utveckling och förenklar er 
omvärldsbevakning.

• Vi informerar och ger råd till politiker, media och 
policies. Fokus är öppna geodata, digital 
samhällsbyggnadsprocess och smarta samhällen 
samt kompetensförsörjning

• Vi erbjuder mötesplatser för kompetensutveckling, 
inspiration och samarbeten

• Vi förmedlar löpande nyheter och analyser till 
branschen och omvärlden.

Följ oss på 
Twitter

(GeoforumSE) 
och LinkedIn



Mötesplatser
• Arbeta smart inom planering och 

byggande 2020, digitalt, 28-29 
september

• UAS Forum 2020, Sveriges största 
drönarkonferens, Linköping, 10-11 
november 2020 (eller våren 2021)

• Smart City Stockholm, mötesplatsen för 
smarta och hållbara samhällen, Stockholm, 
våren 2021



• Geoforum Sverige kommer att 
sammanställa ett yttrande över förslaget.

• Remissvar till Boverket senast 24 juli 2020

• Utbyta erfarenheter och tankar med andra, 
ge input till Geoforums remissvar, få inspel 
till din organisations svar

Boverkets förslag till föreskrifter om 
planbeskrivning



John Hellman, planeringsarkitekt vid 
Boverket, presenterar förslaget till 
föreskrifter om planbeskrivning och 
tankarna bakom.

Presentation från 
Boverket



1. Synpunkter i stort på förslaget?
2. Vad är bra/mindre bra?
3. Finns det något som borde formuleras annorlunda?
4. Vilket stöd behövs av Boverket, för digital samhällsutveckling i stort?

Diskussion i breakoutroom, ca 30 min – anteckna direkt! 
En gruppansvarig för varje breakoutroom.
Vi diskuterar frågeställningarna i helgrupp – vad kom ni fram till? 

Gruppansvarig summerar era synpunkter och mejlar in till info@geoforum.se

Frågeställningar att diskutera:







Arbeta smart!
Missa inte årets viktigaste konferens 
inom digitalt samhällsbyggande!

Arbeta smart inom planering och 
byggande 2020 

28-29 september + frukostseminarier 
under hösten – digitalt



Tack och på återseende!


