
Ökad kompetens



Vad ska göras i uppdraget?

• Kompetensplattform
För utbyte av erfarenheter, kunskap och information. 

• Utbildningsinsats för ledare och nämnder
Lantmäteriet ska genomföra en utbildningsinsats 
riktad mot ledare, dvs. kommunernas högsta ledning.

• Utbildningsinsats för tjänstemän och handläggare
Lantmäteriet ska genomföra en utbildningsinsats 
riktad mot tjänstemän och handläggare. 



Samhällsbyggnadsprocessen 2025

Nationell plattform för 
geodataaccess

Standardiserade 
detaljplaner

Fastighetsbildnings- och 
bygglovsprocessen är 
digitaliserad

3D och BIM 

Visualisering

Digital dialog

Processdata

Digital mognad

Juridiskt ramverk

Nationella lösningar



En inledande aktivitet

• Ett 20-tal workshops runt om i Sverige

• Målgrupp: kommunala chefer och nyckelpersoner

• Hösten 2018 och våren 2019



Workshop, syfte

• Kompetensutbyte mellan kommuner, 
förvaltningar och Lantmäteriet. Goda 
exempel

• Möjlighet att utöka sitt nätverk för att 
fortsätta dela erfarenheter

• Tydliggöra behovet av och nyttan med 
samverkan



Det ska handla om:

• Digitaliseringens möjligheter

• Vägen mot en digital samhällsbyggnadsprocess
• digitaliseringens principer och stegen i digitaliseringen
• en digital process från planering till bygglov
• exempel och möjligheter

• Så får vi det att hända

• Dela erfarenheter!



Boverkets PBL Kompetens 
2017- 2020

• Syfte:
•
• PBL ska tillämpas effektivt 

och enhetligt för att bidra till 
ökat bostadsbyggande i en 
hållbar samhällsutveckling.
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Insatsernas omfattning:

• Utbildning för anställda i 
kommuner och på 
länsstyrelser samt övriga 
aktörer

• Stärka PBL-nätverk

• Vägleda om PBL-systemet
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Oändligt antal olika situationer och förutsättningar.

Målgruppsanpassning!
• Nyanställd bygglovshandläggare - uppgift av chefen gå Boverkets PBL 

Kompetens utbildning ”Att arbeta med PBL”. HELHET

• Kvalificerad handläggare på mark- och miljödomstolen behöver 
snabbt få koll på alla lagändringar som varit sedan ”nya” PBL infördes 
2011. PRAXIS

• Miljöinspektör på länsstyrelse behöver veta hur man gör en 
bullerutredning. SAKFRÅGA



UTBILDNING

VÄGLEDNING
PÅ GÅNG, 
KONFERENSER

FRÅGOR OCH SVAR

NYTT OM PBL

WEBBSEMINARIER

PBL E-TJÄNST



Aktiviteter 2018 
Grundutbildning

• Vidareutveckla och 
digitalisera:
• Ny på jobbet DP
• Ny på jobbet LOV
• Ny på jobbet 

byggnadsinspektör

• PBL för länsstyrelse-
jurister

• Pilotutbildning:
• Ny på jobbet plan- och lov-

administratör
• Ny på jobbet strategisk 

planerare
• Ny på jobbet inom mark 

och exploatering

Fortbildning

• Planbestämmelser i 
samverkan med SKL 
(Malmö)

• PBL för arkitekter/proj
• PBL/BBR Kök o bad
• Utbildning för 

förtroendevalda (pilot)
• Vidareutveckling Att arbeta 

i bostadsprojekt
• PBL NANO
• 30 HP kurs i samhällets 

regelsystem för byggande 
i samarbete med Uppsala 
universitet

• ”Bygg Rätt Snabbt”
• ”Över gränsen”, 

samarbete med 
Lantmäteriet

• Bevakning av vägledande 
beslut

Aktuella frågor

•Digitalisering 1 
Regeringsuppdrag  samt 
avsiktsförklaring 
•Planbestämmelser 
(egenskapsbestämmelser)
•Aktuell översiktsplanering
• Miljöbedömningar
• Lov- och 

anmälningspliktigt
• PBL kapitel 8: Krav på 

byggnadsverk, 
byggprodukter, tomter och 
allmänna platser

• Digitalisering  2

Vägledning

• Aktuell översiktplanering,
• Miljöbedömningar
• Egenskaps-bestämmelser 

för kvartersmark och 
allmän plats (stort paket 
vägledning). 

• Digitalisering av 
detaljplaner

• Bygglov för byggnader,
• Bygglovsbefriade åtgärder,
• Vilka krav som gäller vid 

åter-bostadisering,
• Vad som gäller för 

byggprodukter samt 
• Vad som gäller för 

motordrivna anordningar

PBL-nätverk

• Kompetensdagar 29-30 
november

• Inventering, utveckling & 
samverkan m. befintliga 
nätverk

• Medverkan på PBL-
arenor /se särskild lista/



Webbutbildningar / Webbseminarier



Webbutbildningar / Webbseminarier



PBL Play

Besök PBL Play >>

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing


PBL Nano



Nyhetsbrev om PBL
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