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Om webbutbildningen
Webbutbildningen består av sex avsnitt, är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Till varje avsnitt hör ett
handledarmaterial, vilket är utformat för de utbildningsträffar länsstyrelserna ska genomföra i
respektive län. Handledarmaterialet kan dock användas av alla som vill genomföra en utbildningsträff.
Nedan redovisas ett förslag till hur man kan utforma ett seminarium.
Under 2020 arrangerar Boverkets Skypeträffar för dig som ska eller vill genomföra en utbildningsträff.
Mer information om dessa träffar och datum hittar du på denna webbutbildnings startsida.

Att tänka på inför en utbildningsträff
Välj i förväg vilket eller vilka avsnitt ni ska se samt hur lång tid som ska avsättas till att arbeta med
materialet i handledningen. Välj ett upplägg och en tidsmässig omfattning som passar gruppens
sammansättning och storlek samt hur många avsnitt ni ska se.
Bäst är givetvis att sammantaget se alla sex avsnitt (om än inte vid samma tillfälle), men det går även
att anpassa urvalet efter aktuell målgrupp. Vi rekommenderar att avsnittet ”Kulturvärden – ett allmänt
intresse” alltid ingår i det sammantagna kursupplägget. Det är en stor fördel om de som ska hålla i
utbildningen i förväg har satt sig in i hela materialet samt har sett samtliga sex avsnitt.

Anpassa utbildningen utifrån förutsättningarna i ditt län eller din
kommun
Ibland kan det ge mer om olika yrkeskompetenser eller personer från skilda förvaltningar gör
övningarna tillsammans. Vid andra tillfällen är kanske syftet istället att gå mer på djupet i delar av
PBL-processen, och då kan en koncentration i deltagarnas bakgrund vara att föredra. I
handledarmaterialet har vissa frågor en mer fördjupande karaktär, så det är bra att tänka på vilken
förkunskap deltagarna har och välja diskussionsfrågor utifrån det. För att det ska bli givande
diskussioner kan det vara bra att länsstyrelsen har med olika kompetenser på olika träffar. Det kan
exempelvis vara bra att ha med plankompetens när lovfrågor diskuteras eller att det även finns en jurist
med.
Varje avsnitt innehåller en eller flera frågor om de ämnen som tas upp. Utbildningsledaren kan bryta
för diskussion genom att pausa avsnittet manuellt, antingen då en fråga visas eller vid valfri tidpunkt.
Utöver den diskussionsfråga som syns på skärmen finns fler, fördjupande övningar i
handledarmaterialet. Frågorna är medvetet öppet hållna och ska främst ses som en rubrik för
gruppövningen. Välj diskussionsfrågor och hur ni arbetar med dessa utifrån gruppens storlek och
sammansättning. Tänk på att det är lika viktigt att samtala om de frågor och exempel som
handledarmaterialet tar upp som att se avsnitten. Det är tänkt att frågorna, informationen och
övningarna i handledarmaterialet ska användas som en bank att ta ifrån, det är inte tänkt att man ska
hinna med alla frågor och övningar vid ett och samma seminarium.
Komplettera gärna handledarmaterialet med egna exempel. Relatera gärna till pågående projekt i en
kommun eller länet. Projekten ska koppla till PBL på något sätt. Ofta kan det vara lämpligt att låta
någon eller några kommuner redovisa hur de har arbetat utifrån ett konkret ärende. Länsstyrelsen kan
med fördel komplettera med sin syn på redovisat exempel. Det är bra om ni i förväg bestämmer hur
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många och vilka frågor och exempel ni vill diskutera. Bestäm även form för diskussionen. Ska det
kanske vara bikupa eller storgrupp? Tänk också i förväg igenom hur diskussionerna ska redovisas.

Förslag på dagordning
Förslaget är framtaget för en grupp om cirka 30–40 kommunala lovhandläggare och bygger på att hela
dagen har vikts åt för att använda utbildningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.30 Registrering med kaffe
09.00 Välkommen. Kort presentation av mötesledare och eventuellt av deltagarna
09.10 Syfte med dagen och beskrivning av webbutbildningen
09.25 Visa hela avsnittet Kulturvärden – ett allmänt intresse
Dela upp deltagarna i mindre grupper. Presentera två frågor som i förväg valts ut. Diskutera
varje fråga i ca 15 minuter. Sedan redovisar några eller alla grupper sina diskussioner.
10.45 Visa hela avsnittet Lov och kulturvärden
Dela upp deltagarna i mindre grupper. Presentera ett antal frågor som i förväg valts ut och som
kopplar till de fyra första delarna: Kulturvärden ska prövas i bygglovet, Vilka underlag krävs,
Åtgärden är inte lovpliktig och Byggnadsnämndens tillsyn.
12.00 Lunch
13.00 Några eller alla grupper redovisar sina diskussioner
13.30 Dela upp deltagarna i mindre grupper. Presentera ett antal frågor som valts ut i förväg
och som kopplar till den sista delen, Rivning. Därefter redovisar några eller alla grupper sina
diskussioner.
14.15 Visa hela avsnittet Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
Dela upp deltagarna i mindre grupper. Välj ut ett antal frågor som i förväg valts ut och som
kopplar till delarna Varsamhetskravet och Rättsfall varsamhet. Diskutera i grupperna.
15.00 Fika
15.30 Dela upp deltagarna i mindre grupper. Välj ut ett antal frågor som i förväg valts ut och
som kopplar till: Förvanskningsförbudet, Vad är särskilt värdefull byggnad och Rättsfall
förvanskningsförbudet. Diskutera i grupperna.
15.55 Redovisning av eftermiddagens samtliga diskussioner.
16.20 Avslutande ord – påminn alla att i efterhand går in igen och fyller i utvärderingen.
16.30 Slut och hej då!

Var finns mer information om det uppstår frågor?
På Boverkets hemsida hittar du PBL Kunskapsbanken, Boverkets digitala vägledning om i PBLsystemet. Där finns det skriftlig vägledning om nästan alla de ämnen som tas upp i utbildningen, från
ÖP till bygglov. Där hittar du även temat om kulturvärden, som omfattar hanteringen av kulturvärden
inom såväl PBL som närliggande lagstiftning. Temat ska tydliggöra vilka styrmedel det finns för att
tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav PBL ställer på hanteringen av kulturvärden.
I PBL Kunskapsbanken finns även Boverkets webbseminarier om kulturvärden och PBL.

Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
Webbplats: www.boverket.se

