VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS OM

PBL-taxa för bygglov och anmälan
En välfungerande taxa är en viktig del av kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det
arbetet ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut underlag för taxekonstruktion.
Sedan 2014 finns ett nytt sådant - Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014. Syftet
med det nya underlaget är att få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa,
som också på ett naturligt sätt blir en del av arbetet med budget och bemanning.
SKL bjuder nu in till konferens om taxa baserad på underlaget från 2014. Dagen fokuserar
på området bygglov och anmälan. Vi går igenom de rättsliga grunderna för taxan och
underlagets uppbyggnad. Du får också ta del av erfarenheter från kommuner som redan
arbetar med en sådan taxa. Vi riktar oss till dig som är bygglovschef eller på annat sätt
ansvarig för PBL-taxan avseende lov och anmälan i din kommun.
Välkommen!

Datum och tid

Fredagen den 18 augusti 2017 kl 10.00 -16.00. Kaffe och registrering från kl 9.30.

Plats

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för
bygglovtaxan i din kommun.

Kostnad

2500 kr plus moms. I priset ingår fika och lunch.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller på www.skl.se. Sista anmälningsdag är den 1
augusti 2017. Finns det platser kvar går det bra att anmäla sig även efter detta datum.

Kontakt

För frågor om konferensens innehåll, kontakta Kristina Isacsson på
kristina.isacsson@skl.se eller på telefon 08-452 77 80. För praktiska frågor kring
anmälan med mera, kontakta Konstella på konferens@konstella.se eller på telefon
08-452 72 86.
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Preliminärt program
9.30

Kaffe och registrering

10.00

Välkomna!
Del 1 Taxan – en fråga om finansiering och resurser
Grunden till varför kommunen har rätt att finansiera delar av verksamheten via taxa.
Det lagliga stödet för taxeuttag. Vad säger Kommunallagen respektive PBL?
Ansvaret för taxan och taxeunderlagets roll och betydelse.
Del 2 Hur fungerar taxeunderlaget?
Taxeunderlagets uppbyggnad avseende lov, anmälan mm.
Typer och genomsnittlig kostnad, viktiga begrepp i taxeuppbyggnaden.
Taxebestämmelser och taxetabeller.
Sammanfattning av arbetsgången med att bygga upp en ny taxa.
Vilket stöd erbjuder SKL?

12.00

Lunch

13.00

Del 3 Våra erfarenheter
Kristinehamns, Gävle och Örebro kommuner berättar om sina erfarenheter av att
upprätta och arbeta med en taxa baserad på Underlag för konstruktion av PBL-taxa
2014.
Hur gjordes uppbyggnadsarbetet och hur lång tid tog det?
Hur har mottagandet varit hos sökande och beslutsfattare?
Hur ser det ekonomiska utfallet ut?
Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Eftermiddagsfika
Del 4 Frågor, diskussion och reflektioner
Reflektioner efter dagen och frågor till de medverkande kommunerna och SKL.

16.00
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Konferensen avslutas

