VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS

Bygglov 2014
Det är många frågor som är aktuella när det handlar om lov, byggande och tillsyn.
De bygglovbefriade - men anmälningspliktiga - åtgärderna som infördes i somras. Nya
revideringar av BBR. Det kommer att bli ett utökat utrymme för avvikelser i vissa
planlagda områden vid årsskiftet. En satsning på fortbildning inom PBL pågår och
Boverket utarbetar en ny tillsynsvägledning.
SKL bjuder nu in till en bygglovskonferens på plats eller på webben. Tanken är att det
ska bli ett årligt återkommande evenemang.
Dagen innehåller både information, med tyngdpunkt på förmiddagspasset, och tid för
reflektioner med bland annat ett längre diskussionspass kring kompetenssatsningen PBL
på eftermiddagen. För er som deltar på webben kommer diskussionerna att föras som
chat.
Datum och tid

17 november 2014 kl. 09.30-16.00.
Registrering (även webb) och kaffe från kl. 9.

Plats

SKL Torget, Hornsgatan 20, Stockholm eller på webben.
Du behöver en dator med internetuppkoppling samt högtalare eller headset om du
ska delta på webben.

Målgrupp

Vi vänder oss till bygglovchefer eller motsvarande.

Kostnad

1900 kr exkl. moms om du deltar hos SKL. Detta inkluderar fika och lunch.
900 kr exkl. moms per uppkoppling om ni deltar på webben (ni kan vara flera vid samma
uppkoppling).

Anmälan och
information

Anmäl dig direkt här eller på SKLs hemsida: www.skl.se/kurser senast 24 oktober.
För praktiska frågor kontakta Konstella på konferens@konstella.se
eller tel. 08-452 72 68.
För frågor om konferensinnehåll kontakta Anna-Bie Agerberg på
anna-bie.agerberg@skl.se eller på telefon 08-452 75 84.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
09.00 - 09.30

Förmiddagsfika står uppdukat, registrering på plats, inloggning webb

09.30 - 09.50

Välkomna till SKL och intro till dagen
Ann-Sofie Eriksson, chef sektionen för planering, säkerhet och miljö SKL
Anna-Bie Agerberg, sakkunnig plan och byggande SKL

09.50 - 10.20

Aktuellt från Socialdepartementet
Aktuella och planerade lagändringar. Arbetet inom Regeringskansliet.
Johan Hjalmarsson, plan-, bygg- och bostadsenheten Socialdepartementet

10.20 - 10.35

Reflektioner från praktiken
Vad har det senaste årets lagändringar inneburit?
Alla

10.35 - 10.45

Bensträckare

10.45 - 11:30

Aktuella juridikska frågor
som ställts till SKL i olika sammanhang.
Agneta Lefwerth, förbundsjurist SKL

11.30 - 12.15

Hur arbetar domstolarna?
Vilka ärenden tas upp? Hur ser hanteringen ut? Hur resonerar man?
Tommy Åström, tekniskt råd Mark-och miljööverdomstolen

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 13.35

Övriga aktuella lagändringar i korthet
som inte tagits upp under förmiddagen.
Anna-Bie Agerberg, sakkunnig plan och byggande SKL

13.35 - 14.00

Tillsynsvägledning på Kunskapsbanken
Boverket utarbetar en tillsynsvägledning i samarbete med länsstyrelserna och
en kommunal referensgrupp. Redovisning av upplägg och huvuddrag.
prel. Stefan Hallin, byggnadsingenjör Boverket

14.00 - 14.30

Kompetenssatsning PBL
Boverket berättar om uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring PBL.
Uppdraget består av tre delar; nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för
anställda i kommuner och på länsstyrelser och PBL-nätverk.
Carl-Magnus Oredsson, jurist Boverket

14.30 - 15.15

Fika + Rundabordsdiskussioner/chat kompetenssatsning PBL
Vilka behov av kompetensinsatser finns hos kommunerna? Hur ska vi utveckla
tillämpningen av PBL? Kan vi hitta nätverksamarbete runt borden och i chatten
för nationella utvecklingsprojekt?

15.15 - 15.45

Sammanfattning av diskussioner
Grupp- och chatledare

15.45 - 16.00

Vad kan SKL göra för er?
Återkoppling för framtida arbete och konferenser.
Alla

16.00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
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Tack för idag!
Vi ses igen…

