
Inbjudan till kurs

Nya förvaltningslagen - allt du 
behöver veta om den nya  

lagstiftningen    
 

 19 april 2018 
 

Luleå Energi Arena 
  

Luleå

En ny förvaltningslag träder i kraft den  
1 juli 2018 – har du koll? 
 
Den nya lagen medför en hel del förändringar, bland annat rörande myn-
digheternas utredningsansvar och beslutsfattande vilket ställer nya krav på 
handläggare i offentlig verksamhet. 

Under kursdagen går vi igenom nytt och gammalt i den nya förvaltningslagen 
och beskriver hur myndighetsutövningen påverkas. Vi diskuterar också hur 
myndighetens rutiner kan behöva ändras i kontakten med medborgarna.

Några exempel på vad som tas upp:
• Proportionalitetsprincipen - som innebär att en myndighet endast får vidta   
åtgärder som har stöd i rättsordningen och att myndigheten ska vara saklig 
och opartisk.
• Myndighetens serviceskyldighet
• Vilka krav kan man ställa på ett ombud, och vad innebär jävsreglerna?
• Vilka krav kan ställas på en begäran om att ett ärende ska inledas?
• Vad innebär myndighetens ansvar för att ärendet blir tillräckligt utrett?
• Hur formuleras ett beslut, och under vilka förutsättningar får det ändras av 
myndigheten?
• Kommunicering 
• Utredningsbördan i förvaltningslagen och den omvända bevisbördan. 

 Föreläsare är juristen Jonas Christensen 
 
På en dag lär du dig grunderna i förvaltningsrätt och nya förvaltningslagen 
och får förståelse för hur du och din myndighet bör agera vid handläggning 
och beslutsfattande. 
 
Välkommen till en inspirerande kursdag!        
 

Program  
 
08.50-09.20 Samling med kaffe/te och smörgås

09.20-09.30 Intro till kursen  Moderator Lars-Eric Sjölander 
 
09.30-11.00 Förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare
  Jonas Christensen, jurist Ekolagen
  - Vilka lagar styr myndighetsutövningen?
  - Principer för handläggning: laglighet, objektivitet och   
  proportionalitet
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11.00-12.00 Nya förvaltningslagen och anknytande lagstiftning   
  Jonas Christensen, jurist Ekolagen
  - Service, tillgänglighet och samverkan
  - Handläggning av ärenden

  
12.00-13.00 Lunch  
 
13.00-14.40 Forts nya förvaltningslagen och anknytande lagstiftning  
  Jonas Christensen, jurist Ekolagen
  - Handläggning av ärenden, forts
  - Myndighetens beslut
  - Överklagande
 
  

14.40-15.00 Kaffe/te och kaka

 
15.00-16.10 Forts Nya förvaltningslagen och anknytande lagstiftning
  Jonas Christensen, jurist Ekolagen
  
 
16.10. - 16.30 Avslutande diskussion 
  
   
 16.30  Kursen avslutas    

 

   
  
 
 

Kurslokal 
Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8 Luleå. 
se länk nedan 
https://kartor.eniro.se/?q=Bastugatan+6-
8%2C+972+41+Lule%C3%A5

Målgrupp 
Kommunernas miljö- och byggkontor,  läns-
styrelsernas miljöskyddsenheter och djur-
skyddsenheter, övriga statliga myndigheter och 
förtroendevalda i nämnder och styrelser. 

Konferensavgift 
Konferensavgift 3 995 kronor inklusive kaffe/te, 
lunch och dokumentation.
Vid fler än 2 anmälda personer från en
och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt. 
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt.  
Priset är exklusive moms.   
Sista anmälningsdag är onsdagen  
den 30 mars 2018
 

Logi 
Bokning av logi: ring Turistbyrån  
0920-45 70 00

Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och 
konferensavgiften faktureras 30 dagar   
netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 
% utöver gällande referensränta.  

Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum 
Miljö & Hälsa på telefon: 08-556 00 185. 
 

Anmälan 
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig 
via e-post; info@fmh.se. För mer infor-
mation se http://www.fmh.se/index.
php?id=3340   
 

        


