Boverkets PBL Kompetens

Datum

Diarienummer

Sept 2018

4756/2016

Till chefer Strategisk planering

Två kurstillfällen med Boverket hösten 2018

Ny på jobbet som översiktsplanerare

Hur ska jag tänka och göra i min roll som översiktplanerare? Underlag,
avgränsningar, dialog, ställningstaganden...
Välkommen till en skräddarsydd tvådagarskurs för nya översiktsplanerare.
Kursen syftar till att du ska känna dig säkrare i din roll för att snabbare komma
in i arbetet. Experter från Boverket, länsstyrelsen och erfarna översiktplanerare
med kommunal erfarenhet leder kursen.
Tillfälle 1:

Uppsala 6-7 november 2018
anmälan Uppsala länk https://formogr.am/eeHU99fOof

Tillfälle 2:

Malmö 21-22 november 2018
anmälan Malmö länk https://formogr.am/qwU95DdOof

Målgrupp:

Nyanställda översiktsplanerare på kommun och länsstyrelse med begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen. (Även planerare med en del erfarenhet är välkomna men utbildningen är formad för nya översiktsplanerare.)

Tider:

Dag 1 09:30-kvällspass. Lätt middag serveras på kvällen.
Dag 2 08.30-16:00

Vi värdesätter aktiv medverkan i pilotkurserna
Kursen är kostnadsfri och den ingår som en aktivitet för Boverket att utveckla en webbaserad
utbildning. Vi är angelägna om att deltagarna medverkar under hela kurstiden, och snarast
möjligt meddelar eventuella förhinder, så att andra kan erbjudas platsen.
Max 30 deltagare per utbildningstillfälle.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Om kursen Ny på jobbet som översiktsplanerare
Målet med kursen är att deltagarna ska känna sig stärkta i rollen som översiktsplanerare. Kursen ska ge insikter om hur komplex en översiktsplaneprocess är där många olika intressen ska
vägas mot varandra. Deltagarna ska också förstå hur dialogen och arbetet som genomförs i det
tidiga skedet ofta är avgörande för en effektiv process.
Innehåll
Dag 1



Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen och PBL



Initiera översiktsplanearbetet



Projektorganisation och roller i översiktsplaneringen



Mål och visioner för översiktsplanen



Avgränsning av vad översiktsplanen ska hantera



Planeringsunderlag som stöd



Kunskapsinhämtning genom tidig dialog

Dag 2



Hållbar utveckling genom översiktsplanering



Förankring och redovisning av ställningstaganden



Samråd, utställning/granskning och antagande



Genomföra och följa upp



Framtidsspaning ÖP

Förberedelser:
Deltagare ska ha genomfört webbutbildningen ”Att arbeta med PBL” som finns på
Boverket.se/ PBL Kunskapsbanken/PBL Akademin
Eller via direktlänk: https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/1034. Omfattning är ca
3,5 timmar uppdelat i flera avsnitt. Ett tips är att ta ett avsnitt i taget och titta gärna tillsammans med kollega/or!
Kursledare
Victoria Nordholm, Boverket Strategisk planering
Anette Johansson, Boverket Strategisk planering
Anna Ekman, Boverket Strategisk planering
Yvonne Egnér, Boverket Strategisk planering
Lars Lennwall, Boverket Strategisk planering
Mikael Bäckman, planarkitekt, SWECO Architects
Jonas Ronsby, Arkitekt SAR/MSA, SWECO Architects
Ing-Marie Bergqvist, processledare, Directa svenska AB
Välkommen att kontakta oss via pblkompetens@boverket.se med frågor om utbildningen.

