400 YH-POÄNG – Järfälla, Helsingborg – distans

BYGGLOVSHANDLÄGGARE

YRKESROLL
Som bygglovshandläggare varvar du självständigt
arbete med samtal och möten med alla de människor
som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden.
Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och
tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.
Med all planerad nybyggnation av både bostäder
och infrastruktur ökar behovet av denna yrkesroll.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Järfälla och Helsingborg
och läses på distans. Antal fysiska träffar är tolv. Utbildningen
berättigar till studiemedel. För mer information, vänd dig till CSN.
Den studerande står själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
180521

INFO

om utbildningen

KURSER
Arkitektur och byggd miljö�������������������������������� 30 yhp
Bygglovshandläggning och juridik ������������������ 30 yhp
Byggnadsteknik������������������������������������������������ 50 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 20 yhp
Grundläggande fastighetsbildning�������������������������� 5 yhp
Kommunalförvaltning ������������������������������������ 10 yhp
Lärande i arbete 1 ������������������������������������������� 50 yhp
Lärande i arbete 2������������������������������������������ 80 yhp
Miljölagstiftning och hållbart arbete���������������� 15 yhp
Praktisk bygglovshandläggning ���������������������� 40 yhp
Retorik, kommunikation och pedagogik������������ 10 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara
tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar
under utbildningens fyra terminer (400 yh-poäng). Efter
avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer
information, besök ya.se.

Samhällsplanering- detaljplanering����������������� 30 yhp
Samhällsplanering- översiktsplanering ������������ 10 yhp
Tillsyn������������������������������������������������������������ 20 yhp
Totalt

400 yhp

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
En stor del av arbetet innebär att du gentemot kommuninvånarna är rådgivare och bollplank i samband med
planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du
samrådsmöten där alla berörda parter träffas.
Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och
följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt
de ramar som bygglovet ger.
Med all planerad nybyggnation av både bostäder och
infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma
Bygglovshandläggare närmar sig pensionsavgång.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

ANSÖKAN OCH KURSSTART
Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

