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Stärk din kompetens, uppdatera dina kunskaper och bygg ut ditt professionella nätverk!
Studias kurser ger dig som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet i offentlig förvaltning fördjupad och uppdaterad
kunskap om hur du praktiskt tillämpar lagstiftningen och regelverket som styr planerande och byggande. Med ökad kunskap
om hur du tillämpar det gällande regelverket på ett rättssäkert och effektivt sätt, bygger vi ett säkrare och mer hållbart
samhälle för framtiden.
Våra kurser har alltid ett begränsat antal deltagare, för att du ska få möjlighet att ställa dina frågor, utbyta erfarenheter och
fördjupa diskussionerna kring svåra frågor, tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare.
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Malin Ek Lara
Kursansvarig, Studia
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gärna vår hemsida www.studia.se, för nyheter.
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”Mycket bra! Bra upplägg och matnyttigt. Mycket kompetenta föreläsare.”
”Mycket information och bra med många exempel”
”Kursledaren var både mycket kunnig och samtidigt inspirerande”
”Bra grunder för fortsatt arbete och kontakt samt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.”
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Detaljplanering
i praktiken

Kulturmiljövärden vid
stadsutveckling

29–30 januari 2019

6–7 februari 2019

Hur arbetar du för en effektiv och
rättssäker detaljplaneprocess?

Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i
kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt behöver
få kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt
arbete och tillämpningen av PBL, så att du kan arbeta både
effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du
arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare
under planarbetet och hur du samordnar ditt arbete med övriga
förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och
enklare plangenomförande.
Under kursen har du möjlighet att diskutera dina frågor med
kursledaren samt utbyta dina erfarenheter med andra nya
planarkitekter i kommuner över hela landet.

Ur kursinnehållet:
• Att arbeta i en politiskt styrd organisation – hur skapar du
förtroende för din kompetens och förankrar planarbetet i
politiken?
• Förvaltningslagens krav på en rättssäker förvaltning – hur
påverkar detta detaljplanearbetet?
• Vad är fysisk planering? Att tillämpa PBL i den kommunala
kontexten
• Vad kan du med lagstöd reglera i en detaljplan?
• Hur samordnar du planarbetet internt för en effektiv process
och ett enklare plangenomförande?
• När ska en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, göras?
• Dagvatten, buller och miljökvalitetsnormer är särskilt
svåra planeringsproblem – hur hanterar du dessa i en
detaljplaneprocess?
• Kommunikation med medborgare och exploatörer – hur
kommunicera och visualisera en plan för att undvika onödiga
överklaganden?

Kursledare:

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är ny som planförfattare i
kommunen eller arbetar som konsult. Du som kommer i kontakt
med detaljplanearbetet i andra roller och behöver öka din
kunskap är även välkommen till kursen.

Hur arbetar du med stöd i PBL för att
bevara och utveckla bebyggelse i
kulturhistoriskt intressanta miljöer?

Kommunens beslut i plan- och bygglovsärenden gör starka
avtryck i hur staden formas, för dagens människor och för
kommande generationer. Du som tillämpar PBL i kommunen,
som till exempel plan- och bygglovshandläggare, har därmed
ett stort ansvar för att se till så att kulturhistoriska värden
skyddas och utvecklas på rätt sätt, så att målen för en god
bebyggd miljö kan uppnås.
Under denna kurs ökar du din kunskap kring hur du arbetar
strategiskt och praktiskt, med stöd i PBL, för att bevara och
utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Ur kursinnehållet:
• Hur ska kommunen arbeta för att kunna ta hänsyn till
kulturmiljövärden utan att hindra samhällsutvecklingen?
• Vilka verktyg finns för att ta tillvara kulturarvet i
bebyggelsemiljöer?
• Hur utveckla befintliga bebyggda miljöer ”varsamt”?
• Hur kan man reglera kulturmiljövärden i detaljplaner?
• Hur utforma beslutsunderlag som skyddar kulturhistoriska
värden och befintliga karaktärsdrag i bebyggelsen?
• Var går gränsen för hur mycket fastighetsägaren kan
förändra en byggnad eller tomt?
• Hur motivera för politiker att värna om kulturhistoriska
värden?
• Hur kan man komplettera kulturmiljöer med modern
arkitektur utan att förvanska?
• Aktuella rättsfall – vilka lärdomar går att dra?

Kursledare:

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen
Hans Antonson
Docent, forskare och chef, KMV forum
Mikael Hammerman
Bebyggelseantikvarie och konsult, KMV forum
Emina Kovacic
Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som hanterar kulturmiljöfrågor
i kommunala plan- och bygglovsprocesser, som t.ex.
stadsarkitekt, planarkitekt, bygglovsarkitekt, kommunantikvarie
och politiker som beslutar om plan- och bygglovsärenden.

DATUM: 29–30 januari 2019

DATUM: 6–7 februari 2019

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

PRIS: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

Effektiv och rättssäker
tillsyn enligt PBL

Bygglovsbefriade
åtgärder

Korrekt och rättssäker tillämpning
av regelverket

19 - 20 mars 2019

26–27 mars 2019

Tillsyn är en uppgift som ingår i byggnadsnämndens ansvar
som tillsynsmyndighet och detta är en uppgift som inte kan
väljas bort. Den bebyggda miljön ska vara säker, hälsosam och
tillgänglig. Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar att genom
tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till att
lagstiftningen följs. Att byggnadsnämnden tar sitt tillsynsansvar
är också en viktig demokrati- och rättssäkerhetsfråga – lagar och
regler ska tillämpas på samma sätt oavsett var i landet man bor.
Under den här kursen får du viktig kunskap för att kunna
bedriva både effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.
Under kursens första dag går vi igenom viktiga delar kring
juridiken som reglerar tillsyn enligt PBL. Under kursens andra
dag fokuserar vi på hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken
och hur du utvecklar strategier och metoder för systematisk,
effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL. Efter att ha deltagit
på kursen kan du med ökad säkerhet bedriva effektiv och
rättssäker tillsyn enligt PBL.

Bygglovsplikt är en huvudregel med många undantag att hålla
ordning på. Lagstiftningen som reglerar vilka åtgärder som
normalt kräver bygglov och vilka åtgärder som bara kräver
anmälan kan upplevas som komplex. Nu har du möjlighet att
under två dagar stärka din kompetens om bygglovsbefriade
åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt
och rättssäkert.

Ur kursinnehållet:

Ur kursinnehållet:

• Vad innebär byggnadsnämndens tillsynsansvar i praktiken?
• Hur utforma förelägganden som håller för överprövning?
• Byggnadsnämndens möjlighet att använda sig av olika
verkställighetsmedel
• Hur hantera tillsynsärenden där fastighetsägaren är mycket
svår att nå?
• Aktuella rättsfall och domar från Mark- och
miljööverdomstolen gällande tillsynsärenden
• Strategier och metoder för systematisk, effektiv och
rättssäker tillsyn enligt PBL
• Hur avgöra när byggsanktionsavgift ska tas ut vid
överträdelser av plan- och bygglagstiftningen?
• Effektiv och rättssäker handläggning inom
byggnadsnämndens olika tillsynsområden – strategier,
processer och rutiner

Kursledare:

Under kursen går vi igenom de åtgärder som är
bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig
finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka
villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara
bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken.
Du får även fördjupad kunskap om vad som gäller beträffande
bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanerat område och
vilka möjligheter kommunen har att besluta om lättnader i
bygglovsplikten och att utöka bygglovsplikten.

• Bygglovsbefriade åtgärder kopplade till areella näringar
– vad säger praxis?
• Skärmtak – genomgång av lagstiftningen och praktisk
tillämpning av lagen
• Genomgång av reglerna kring så kallade friggebodar och
attefallshus
• Övriga så kallade attefallsåtgärder – vad gäller beträffande
tillbyggnader, takkupor och att inreda ytterligare bostad?
• Fasadändringar – när krävs bygglov för att ändra en
byggnads yttre utseende?
• Vad gäller beträffande balkonger, burspråk och andra
uppstickande byggnadsdelar?
• Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanerat område
– hur gör du korrekta bedömningar?
• Kommunens möjligheter att besluta om lättnader eller att
utöka bygglovsplikten
• Hur kommunicera och ge tydlig information kring vad som
gäller till kommuninvånare?

Margaretha Svenning
Disputerad miljöjurist, Kammarkollegiet och lärare i miljörätt,
Lunds universitet

Kursledare:

Johan Ledstedt
Utbildare på Yrkes Akademins yrkeshögskoleutbildning till
bygglovshandläggare

Målgrupp:

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn enligt PBL på
landets kommuner.

Katja Hedberg
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Kursen riktar sig till dig som arbetar som bygglovshandläggare,
byggnadsinspektör, bygglovschef eller har annan befattning
där du har behov av ökade kunskaper gällande det aktuella
regelverket kring bygglovsbefriade åtgärder. Kursen riktar sig
både till dig som nyligen börjat arbeta med dessa frågor och till
dig som har längre erfarenhet.

DATUM: 19 - 20 mars 2019

DATUM: 26–27 mars 2019

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och
eftermiddagsfika.

PRIS: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

Plankarta och
planbestämmelser

Juridiskt hållbara villkor
i markanvisningsavtal

Hur reglerar du med planbestämmelser
för en juridiskt hållbar detaljplan
och ett enklare plangenomförande?

Hur säkerställa att villkoren i avtalet även
genomförs i projektet?

27–28 mars 2019

1–2 april 2019

Under denna kurs fördjupar du dig kring hur du utformar
plankartan och reglerar med planbestämmelser, för att uppnå
syftet med planen, samtidigt som detaljplanen blir juridiskt
hållbar – och praktiskt genomförbar.
Under kursen får du kunskap om hur du löser vanliga frågor
vid detaljplanering, som dagvattenhantering, strandskydd,
byggrätt, detaljeringsgrad och gestaltning. Du ökar även din
säkerhet i hur du balanserar de olika intressena och formar
plankartan med rätt anpassade planbestämmelser, som
bidrar till ett enklare genomförande av detaljplanen samt ett
långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Ur kursinnehållet:
• Hur arbetar du för en effektiv planprocess? PBL och rollen
som planarkitekt
• Hur ska du tänka kring avvägning mellan det enskilda och
allmänna intresset?
• Utformning av plankartan i enlighet med 4 kap PBL – vad ska
du reglera och vad kan du reglera?
• Vilken roll har Länsstyrelsen för att detaljplanen ska kunna
genomföras?
• Hur reglerar du med planbestämmelser för att lösa olika
frågor i detaljplanen, som dagvattenhantering, strandskydd,
byggrätt, höjdsättning och gestaltning?
• Vad säger domstolen? Lär av rättsfallen
• Hur skapas förutsättningar i plankartan för ett effektivt
plangenomförande? Byggaktörens perspektiv

Markanvisningsavtalet som upprättas mellan kommun och
byggherren ska tydliggöra villkoren för försäljningen av
kommunens mark. Under denna kurs fördjupar du dig kring
hur du upprättar avtal som både kommun och byggherren ser
fördelar med, samtidigt som du uppfyller de mål kommunen
ställer på utvecklingen av marken, kring till exempel
utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen, varierade
upplåtelseformer samt utbyggnadstakt.

Ur kursinnehållet:
• Avtal vid försäljning av kommunal mark - hur hantera
gränserna mellan den civilrättsliga och offentligrättsliga
lagstiftningen?
• Villkor i markanvisningsavtal, vad är tillåtet och vad är
juridiskt hållbart?
• Hur avtala om utformning, utbyggnadstakt och varierade
upplåtelseformer?
• Kommunala särkrav – hur arbeta idag för att styra mot målen
i kommunens miljöprogram vid markanvisning?
• Hur säkerställa att villkoren i avtalet även genomförs i
projektet?
• Hur prissätta byggrätten? Olika prissättningsmodeller
• Från markanvisningsavtal till köpeavtal – villkor kring
överlåtelse, tillträde samt köpevillkor
• Hur hantera avtalsbrott och viten under projektets
genomförande?

Kursledare:

Kursledare:

Gunnar Lunnergård
Sakansvarig planarkitekt, Vaxholms stad

Tomas Vesterlin
Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning,
Vesterlins

Ewa Wåhlin
Planarkitekt, WSP

Amanda Sterner Nordin
Projektledare, Exploateringsenheten Nacka, Nacka kommun

Björn Adolfson
Länsarkitekt, Länsstyrelsen Norrbotten

Sven Gustafsson
Enhetschef på Stadsutvecklingsavdelningen, Fastighets- och
gatukontoret, Malmö stad

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Målgrupp:

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar med markanvisning
och upprättar markanvisningsavtal inom kommunen, t.ex.
projektledare, exploateringsingenjörer, chefer inom mark
och exploatering samt kommunjurister. Även andra som är
intresserade är välkomna till kursen.

DATUM: 27–28 mars 2019

DATUM: 1–2 april 2019

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan
46, Stockholm

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

PRIS: 11 900 kronor, exklusive moms.

Nancy Mattsson
Chef projektutveckling, JM

Kursen vänder sig till dig som arbetar som planförfattare i
kommunen eller arbetar som konsult, och som har erfarenhet
av arbetet med detaljplanering.

I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och
för- och eftermiddagsfika.

Miljöbedömning
av planer och program
– enligt miljöbalkens nya 6 kapitel

Strandskydd

Rättssäker och effektiv tillämpning av
strandskyddslagstiftningen i praktiken

14–15 maj 2019

21–22 maj 2019

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om
miljöbedömningar i miljöbalken. Det var nödvändigt att
genomföra ett antal lagändringar för att Sverige ska kunna följa
både EU-rättsliga och internationella åtaganden.

Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas
som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs
får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar
strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete.

Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera
nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa
följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6
kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela
planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.

Under två kursdagar får du möjlighet att fördjupa dig kring
hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar
strandskyddet. Vi går igenom vad som är förbjudet inom
strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i
praktiken utifrån gällande rättspraxis.

Under denna kurs får du viktig kunskap hur den nya
lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du
kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer
och program kan organiseras för att kunna följa den nya
lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta
miljömål.

Det kan vara svårt att avgöra när det är möjligt att ge dispens
från strandskyddet. Under kursen går vi därför noga igenom
de särskilda skäl som krävs för att bevilja dispens eller upphäva
strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som
har angetts verkligen är dispensgrundande.

Ur kursinnehållet:
• Ett nytt 6 kapitel i miljöbalken – varför införs det och vad
innebär nyheterna i lagstiftningen vid utformande och
antagande av planer och program?
• Hur integrera miljöaspekter i hela planprocessen för att nå
uppsatta miljömål?
• Strategisk miljöbedömning i praktiken – miljöaspekter i
planering och beslutsfattande
• Undersökning ersätter behovsbedömning – vad innebär
begreppsändringen i praktiken?
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i den strategiska
miljöbedömningen
• Weserdomens konsekvenser för miljöbedömningar
• Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
som genomförandet av en plan eller ett program medför

Kursledare:

Margaretha Svenning
Doktorerad miljöjurist, lärare i miljörätt vid Lunds universitet

Efter avslutad kurs kan du med ökad säkerhet handlägga
strandskyddsärenden både rättssäkert och effektivt.

Ur kursinnehållet:
• Korrekt och rättssäker handläggning av
strandskyddsärenden i praktiken
• Vad är förbjudet inom strandskyddsområden och hur tolka
förbudsreglerna i praktiken?
• Dispens från strandskyddet – när är det möjligt att ge
dispens från strandskyddet?
• Hur göra lämpliga och korrekta tomtplatsavgränsningar?

Kursledare:

Johan Larsson
Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
Henrik Höglund
Biträdande bygglovschef, Haninge kommun

Målgrupp:

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som behöver stärka din kompetens
om hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar
strandskyddet i praktiken.

DATUM: 14–15 maj 2019

DATUM: 21–22 maj 2019

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PLATS: Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

PRIS: 9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och
eftermiddagsfika.

Kursen riktar sig till dig som upprättar planer eller program på
landets kommuner och till dig som bistår med expertkunskap
gällande miljöfrågor i denna process.

Kursledare:
Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen
Carl-Gustaf har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och
Stockholms län. Han är en av författarna till boken ”PBL 2010 - En
handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan
gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika
målgrupper.

Henrik Höglund
Biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Henrik har över 15 års erfarenhet som handläggare av bygglov
och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland
annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom
Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. För närvarande
arbetar Henrik med ett antal frågor inom Boverkets PBL Kompetens.

Margaretha Svenning
Disputerad miljöjurist, Kammarkollegiet och lärare i miljörätt, Lunds
universitet
Margaretha är författare till fyra böcker och skriver lagkommentarer
till ett större förlag. Hon har en bred erfarenhet av miljöarbete
och god kännedom om alla aspekter av miljöprövning, tillsyn och
myndighetsutövning. Margaretha har också ingående erfarenheter av
överprövning och domstolsförhandlingar.

Katja Hedberg
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB
Katja har lång erfarenhet som advokat från större advokatbyrå och har
tidigare tjänstgjort vid bland annat tingsrätt och kammarrätt. Katja
biträder enbart kommuner, kommunala bolag och regionförbund
i bland annat avtalsfrågor, skadeståndsprocesser, PBL–, miljö– och
VA–frågor. Katja håller regelbundet utbildningar och är mycket
uppskattad som föreläsare.

Hans Antonson
Docent, forskare och chef på kulturmiljöföretaget KMV forum
Hans är kulturgeograf och arkeolog och han har arbetat med
kulturmiljö- och landskapsfrågor vid en rad myndigheter och han
har forskat om detta framförallt inom olika planeringsprocesser inom
transportinfrastruktur, kopplat till frågor kring bl.a. tillgänglighet,
turism, klimat och hållbarhet.

Gunnar Lunnergård
Sakansvarig planarkitekt, Vaxholms stad
Gunnar är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnad, KTH.
Han har arbetat som planarkitekt i flera olika kommuner
med allt från fastighetsplaner till bevarandeplaner och större
stadutvecklingsprojekt. Nu arbetar han med två olika detaljplaner
i Vaxholm, Norrberget på Vaxön samt Rindö hamn. Han har ett
särskilt engagemang för barnens perspektiv och medborgardialog
i planeringen av den byggda miljön. Tidigare har han arbetat som
planarkitekt i Lidingö stad samt Örnsköldsviks kommun.

Mikael Hammerman
Bebyggelseantikvarie och konsult på kulturmiljöföretaget KMV forum
Mikael arbetar som bebyggelseantikvarie med inriktning mot
samhällsplanering, och arbetar ofta med uppdrag kopplade till
kommunala bygg- och planeringsprocesser. Mikael har tidigare arbetat
som stadsantikvarie i Mölndals stad.
Emina Kovacic
Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun
Som stadsbyggnadschef ansvarar Emina för översiktsplanering,
detaljplanering, bygglov samt mark och exploatering i kommunen.
Genom sin roll som stadsarkitekt samarbetar hon i olika former med
Blekinge Tekniska Högskolas institution för fysisk planering. Emina är
även ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur och därmed
engagerad i frågor som rör arkitektur, stadsbyggnad och kulturmiljö.
Tomas Vesterlin
Jurist och civilingenjör med fastighetsrättslig inriktning, Vesterlins
Tomas har tidigare arbetat på Lantmäteriet, först som chef och senare
på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Han har även tjänstgjort
på justitiedepartementet och då arbetat med lagutveckling
rörande förrättningslagstiftningen. Tomas arbetar i dag till stor del
med utbildning och strategisk rådgivning inom flera delar av det
fastighetsrättsliga området.
Amanda Sterner Nordin
Projektledare vid Exploateringsenheten Nacka, Nacka kommun
Amanda är utbildad civilingenjör från KTH med fastighetsrättslig
inriktning och arbetar bland annat med ett av Nacka kommuns stora
projekt – utveckling av Orminge centrum. Amanda har erfarenhet av
att arbeta med markanvisningar i praktiken och har arbetat med både
direktanvisningar och öppna markanvisningar i olika skeden.
Sven Gustafsson
Enhetschef på Stadsutvecklingsavdelningen, Fastighets- och
gatukontoret, Malmö stad
Sven är utbildad lantmätare på KTH, och har arbetat i snart 20 år som
exploateringsingenjör på både stora och små kommuner i landet. Han
har erfarenhet av att arbeta med alla skeden i exploateringsprocessen,
från strategiska markförvärv till genomförandefrågor. Idag
ansvarar Sven för en av exploateringsenheterna på Malmö stads
stadsutvecklingsavdelning, som hanterar utbyggnadsprojekt i hela
staden, till exempel Västra Hamnen, Nyhamnen och Sorgenfri. Stort
fokus läggs på att skapa ett helt Malmö.
Johan Larsson
Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan har en bakgrund som förvaltnings- respektive kommunjurist
och har erfarenhet av handläggning av strandskyddsfrågor, planoch byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor, kommunalrätt och
förvaltningsrätt. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets
utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets
PBL Kompetens. Under ett antal år har han även drivit ett företag med
inriktning mot juridisk utbildning för offentliga aktörer.

Ewa Wåhlin
Planarkitekt, WSP
Ewa är Arkitekt SAR/MSA, och har arbetat som planarkitekt och
projektledare i över 15 år på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms
stad. Ewa har ofta arbetat med komplexa projekt med stor grad av
samordning mellan olika aktörer och svåra avvägningar där både
kulturhistoria, stadsmiljö och hållbarhetsfrågor behöver tas med i
beräkningen. Ewa var en av arkitekterna bakom planprogrammet
”Södra Skanstull”, som vann utmärkelsen Sveriges arkitekters planpris
2017. Idag arbetar hon som planarkitekt på WSP, och är involverad
i olika stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Solvallastaden där cirka
2000 bostäder ska byggas.
Björn Adolfson
Länsarkitekt, Länsstyrelsen Norrbotten
Björn har lång erfarenhet av att arbeta som projekterande arkitekt
och han har även arbetat som stadsarkitekt i en mindre kommun.
Idag kombinerar han sitt arbete som länsarkitekt med uppdrag
för Boverkets PBL Kompetensprojekt. Tidigare arbetade Björn
vid Boverkets planenhet, och medverkade då till att ta fram en
detaljplanestandard inom SIS. Han sitter även med i Sveriges
Arkitekters Planprisjury. Björn har tidigare även arbetat i IT- och
kommunikationsbranschen.
Nancy Mattsson
Chef projektutveckling, JM
Nancy har i många år varit verksam inom samhällsbyggandet i
olika roller, bland annat som stadsarkitekt, konsult, byggherre och
expert i statliga utredningar. Hon är också en av författarna till
boken ”PBL 2010 - En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”.
Nancy har lång erfarenhet av att utbilda i lagsystemet för PBL och
plangenomförande samt av att delta i debatten om stads- och
bostadsbyggandet.
Johan Ledstedt
Utbildare på Yrkes Akademins yrkeshögskoleutbildning till
bygglovshandläggare
Johan har bred erfarenhet av tillsynsfrågor och har arbetat med
bygglovsfrågor både som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör
och nu i rollen som utbildare på yrkeshögskolan. På kommunerna
har arbetsuppgifterna i stor utsträckning kretsat kring
byggnadsnämndens tillsyn, dels i form av handläggning av ärenden,
men framförallt i form av utvecklings- och förbättringsarbete som
effektivisering av processer, rutiner och mallar samt framtagande av
tillsynsplan.
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