
Information 
Webbkurs i PBL för förtroendevalda 
  
Boverket lanserar tillsammans med SKL en helt ny utbildning för förtroendevalda som 
behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Målet med den är att man ska känna 
sig trygg i sitt uppdrag och veta vilka möjligheter som finns att påverka hur vi bygger 
Sverige. Man får veta hur PBL-systemet är uppbyggt, höra experter berätta om det 
viktigaste i varje skede av plan- och byggprocessen och ta del av konkreta exempel. 
Utbildningen finns på https://boverket.onlineacademy.se/ 
  
Kortfattad kursplan: 
Plan- och bygglagen på rätt sätt – introduktion för förtroendevalda 
  
Avsnitt 1- Vad är PBL? 16 min 
I det här avsnittet får du en överblick över syftet med PBL, om hur lagsystemet är 
uppbyggt, om olika roller och om vilka andra lagar och regler som styr hur vi bygger 
Sverige. 
  
Avsnitt 2 - Byggnadsnämndens roll och uppgifter i PBL 10 min 
Avsnittet handlar om byggnadsnämndens funktion och ansvar och vad som är viktigt i 
samarbetet mellan nämnd och förvaltning. Du får också veta hur byggnadsnämnden 
finansierar sin verksamhet. 
  
Avsnitt 3 – Översiktsplanering 11 min 
I det här avsnittet får du veta mer om hur kommunen kan arbeta strukturerat och 
kontinuerligt med översiktsplanering och vilken roll du som förtroendevald har i arbetet. 
Du får också träffa Linköpings kommun och erfarna politiker som beskriver hur de 
arbetar. 
  
Avsnitt 4 – Detaljplanering 17 min 
I det här avsnittet får du veta vad som är viktigt när kommunen tar fram en detaljplan, 
vad kommunen får reglera enligt PBL och vilken roll du som förtroendevald har i 
processen. Du får också höra hur förtroendevalda från Malmö och Örkelljunga arbetar i 
detaljplaneskedet. 
  
Avsnitt 5 - Lov och anmälan i PBL 17 min 
I det här avsnittet får du veta vad som gäller för bygglov och anmälan, när det behövs 
och inte. Du får veta hur kommunen arbetar i lovskedet och var du som förtroendevald 
kommer in i bilden. Du får också ta del av exempel från Västerås kommun. 
  
Avsnitt 6 - Byggprocessen i PBL 15 min 
I det här avsnittet får du veta mer om byggnadsnämndens roll i byggprocessen; från 
tekniskt samråd till slutbesked. Du får veta hur kommunen arbetar och vilka roller som 
finns i processen. Du får också höra erfarna förtroendevalda från Östersund och Gotland 
berätta om sina erfarenheter. 
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Avsnitt 7 - Byggnadsnämndens tillsyn i PBL 10 min 
I det här avsnittet får du veta vilket ansvar kommunen har när det gäller tillsyn enligt 
plan- och bygglagen. Du får veta vad kommunen har för befogenheter och skyldigheter 
samt i vilka skeden tillsynen ska genomföras. Du får också veta hur Gävle kommun har 
arbetat för att få ett framgångsrikt tillsynsarbete. 
  
Avsnitt 8. Tema - Arkitektur för förtroendevalda 10 min 
Avsnittet publiceras inom kort 
  
  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
  
Informationen är mottagen. 

 


