
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. 
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.
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BYGGLOVSHANDLÄGGARE

Kurser

Arkitektur och byggd miljö ........................................30 yhp
Bygglovshandläggning och lagstiftningens krav på bygg-
nadsverk ....................................................................50 yhp
Examensarbete ..........................................................20 yhp
Förvaltningsjuridik ......................................................30 yhp
Kommunalförvaltning ................................................15 yhp
Ledarskap, kommunikation och retorik .....................25 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)............................................40 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)............................................60 yhp
Miljölagstiftning och hållbar samhällsbyggnad ......15 yhp
Praktisk bygglovshandläggning 1 ............................30 yhp
Praktisk bygglovshandläggning 2 ............................15 yhp
Praktisk bygglovshandläggning 3 ............................15 yhp
Samhällsplanering .....................................................40 yhp
Tillsyn ..........................................................................15 yhp

Totalt: 400 yhp

Utbildningens omfattning
Utbildningen är en satellitutbildning vilket innebär att 
utbildningen går på flera orter samtidigt via videokonfe-
rens. Studierna är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer 10 fysiska 
träffar i Helsingborg, Växjö och Nässjö. Utbildningen är 
CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Med all planerad nybyggnation av både bostäder och 
infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verk-
samma bygglovshandläggare närmar sig pensionsav-
gång.

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
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se


