
Vill du utveckla, bygga  
och förvalta vårt samhälle?
Då finns det jobb för dig.
Samhällsbyggnad har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd.  
Det handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att 
ge en bra livsmiljö. Så gott som all planering, byggande och förvaltning inom 
kommunerna kräver medverkan av samhällsbyggare. Och yrkena är många.

Livsmedelsinspektör

Naturvård

Biolog

Miljöskydd

Hälsoskydd

Geolog med miljöinriktning

Alkohol- och tobakstillsyn

Energirådgivning

Miljöstrateg

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

Planarkitekt/fysiskplanerare/ 
planhandläggare

Stadsarkitekt

Mätningsingenjör

Mark- och exploateringsingenjör

Projektledning inom tekniska  
verksamheterna

Ingenjör byggnad/väg- och vatten/ 
el/fastighet

EXEMPEL PÅ  YRKESKATEGORIER 

Påverka, planera 
och jobba för en 
hållbar livsmiljö

Bra 

jobbutsikter

i kommunerna. 

Bli samhälls-

byggare!  





Vill du utveckla, bygga  
och förvalta vårt samhälle?
Då finns det jobb för dig.
Samhällsbyggnadssektorn har stor betydelse för tillväxt, utveckling och 
välstånd. Det handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan 
utformas för att ge en bra livsmiljö. Så gott som all planering, byggande och 
förvaltning inom kommunerna kräver medverkan av samhällsbyggare.  
Och yrkena är många.
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Lantmätare

Livsmedelsinspektör

Mark- och  
exploateringsingenjör

Miljöskydd

Miljöstrateg

Mätningsingenjör

Naturvårdare

Planarkitekt/fysisk- 
planerare/planhand- 
läggare

Projektledning inom tekniska verk- 
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Stadsarkitekt

EXEMPEL PÅ  YRKESOMRÅDEN 

Samhälls-byggare för en hållbarframtid!



En expansiv arbetsmarknad och  
bra jobbutsikter i kommunen
Det finns många spännande karriärvägar för dig som vill  
jobba inom samhällsbyggnadsområdet. Inom varje verk- 
samhet finns det en variation av yrken. Bredvid kan du läsa  
om några av dem.

En variationav yrken inommånga olikaverksam-heter



Samhällsplanerare
Att arbeta med samhällsplanering innebär att 
arbeta med riktlinjer för utveckling av bebyggelse, 
service, kommunikationer, infrastruktur och  
miljö. Till samhällsplanering hör även ekonomisk 
och social planering.

En samhällsplanerare kan arbeta som plan-
ingenjör, planarkitekt, trafikplanerare, kollek- 
tivtrafikplanerare, stadsplanerare, detaljplane-
handläggare, planeringsarkitekt, översiktsplane-
rare, stadsdelsutvecklare och omvärldsanalytiker.

Byggnadsingenjör
En stor del av miljön runt omkring oss består av 
olika byggnadsverk till exempel vägar, hus och 
anläggningar. Som byggnadsingenjör kan man 
vara med och skapa värden som består i årtion- 
den framåt. Arbetsuppgifterna är många och 
varierande och spänner över ett brett verksam-
hetsområde.

Planeringsarkitekt
Planeringsarkitekten använder sin kreativitet 
för att genom fysisk planering forma ett hållbart 
samhälle. Uppgifterna är att skapa fungerande 
och tilltalande lösningar för städer, stadsdelar, 
stadsmiljöer och samhällen utifrån tekniska, 
ekonomiska, funktionella, estetiska, sociala och 
ekologiska förutsättningar. Planeringsarkitekten 
måste även ha kunskaper om gällande lagstiftning. 

Arkitekt
Den traditionella arbetsuppgiften för arkitekter 
är att rita byggnader av olika slag s.k. projekte-
ring. Uppdrag kan gälla både nybyggnad, om- 
och tillbyggnad eller modernisering av äldre hus. 

Arkitekten behöver i sitt arbete även ta hänsyn 
till gällande lagar, tekniska, ekonomiska, ekolo-
giska och utseendemässiga krav och önskemål.

GIS-ingenjör
Förkortningen GIS står för geografiska informa-
tionssystem. GIS-ingenjörens arbetsuppgifter är 
att analysera samt lagra den geografiska infor-
mationen, men också att presentera den på ett 
överskådligt och tillgängligt sätt.

GIS-ingenjörernas arbete får allt större betydelse 
inom samhällsplanering, miljövård, transporter, 
bygg- och anläggningsarbeten samt inom fastig-
hetsbranschen.

Ingenjör inom bygg och anläggning
Detta är ett brett verksamhetsområde. Bero-
ende på arbetsuppgifter och graden av ansvar, 
benämns ingenjörer inom byggbranschen olika. 

En utbildad civilingenjör arbetar oftare än en 
högskoleingenjör i beslutsfattande positioner 
och med utvecklingsarbete.

Utredaren är en ingenjör som läser kartor, har 
kontakt med olika myndigheter och utreder olika 
alternativ för hur exempelvis en väg ska dras. 

En vägprojektör mäter ut sträckningen på vägen 
som ska byggas och samarbetar med markägare, 
myndigheter och konstruktörer. 

VA-ingenjören kontrollerar att kvaliteten och 
reningen av det kommunala dricksvattnet är bra 
och att de förordningar som finns följs. I arbetet 
ingår också ansvar- och utredningar för projekt 
gällande olika reningsprocesser.





Vilken inriktning passar dig?
Högskolor och universitet har ett brett utbud av olika utbildningar inom  
samhällsbyggnad. Några har tydlig yrkesinriktning  andra finns på kandidat- 
och masternivå. Här följer några exempel från olika utbildningsanordnare.

Karlstad
Miljö, risk och hållbar utveckling
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteri-
teknik och geografisk IT
 Lantmätarprogrammet med inriktning  
mät- och kartteknik
Biologiprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet

Blekinge 
Blekinge tekniska högskola – Fysisk planering

Högskolan Väst 
 Lantmäteriingenjörsprogrammet – klassisk 
inriktning
 - Mark- och exploateringsingenjör
 - Planerare/planhandläggare
 - Kart/mät/GIS
Lantmäteriingenjörsprogrammet  
– samhällsbyggnadsinriktning från HT 2019
 - Planerare/planhandläggare

Göteborgs Universitet
Miljövetenskap
 - Miljöskyddsinspektör
 - Hälsoskyddsinspektör

Biologi
 - Kommunekolog
Samhällsplanering
 - Planhandläggare
 - Samhällsplanerare
Kostekonom
 - Livsmedelsinspektör
 - Kostchef

Chalmers
Väg- och vatten
 - VA-ingenjör
 - Gatuingenjör
 - Projektledning
Byggingenjör
 - Fastighet
 - Projektledare
 - Bygglovhand- 
  läggare/Bygg- 
  nadsinspektör
Arkitektur
 - Bygglovhand- 
  läggare
 - Stadsarkitekt
 - Planarkitekt

Många utbildnings-möjligheter.





Arbeta och bo i Bohuslän
– det kan inte bli bättre!
I Bohuslän har man utsikt åt alla håll. Här går solen ner i havet och alla
orter är enkla att nå. Runt varje krök dyker nya platser upp – charmiga små
skärgårdssamhällen, småbåtshamnar, sjöbodar, restauranger och bryggor. 
Bara några mil från kusten finns det skog, fjäll och fiskrika älvar. Här är man 
alltid nära naturen men ändå inte långt ifrån de större städernas puls.

Att leva i samklang med naturenger ny energi i vardagen

Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal och Sotenäs har ren luft,  
rent hav och rena älvar – unika möjligheter för en rik och varie- 
rande fritid. Kommunernas medarbetare arbetar för invånarnas 
bästa och bidrar till att skapa hållbara kommuner att leva och bo i. 
Här finns möjligheter till ett bra liv, helt enkelt.



Jag fick jobb direkt efter examen och trivs jättebra! I mitt arbete 
är processen, från idé till färdigt resultat, ofta lång  med många 
inblandade. Gemensamt är att vi alla strävar mot samma mål och 
kan, utifrån vår expertis, påverka slutresultatet. I en mindre kom-
mun blir arbetsrollerna fler – det leder till personlig utveckling.

Planhandläggare, Lisa Gunnarsson, Munkedal

SÅ  H Ä R  SÄG E R  N ÅG R A  SA M H Ä L LS BYG G A R E :

Jag vill vara med och påverka 
samhällsutvecklingen

Att arbeta med miljö- och klimatfrågor är något  jag brinner för.  Jobbet 
tillåter inflytande över det egna arbetet och jag kan verkligen göra en 
insats genom att hjälpa mindre verksamheter framåt. Vår kommun 
har, tillsammans med Lysekil och Munkedal, en gemensam miljönämnd. 
På så vis får vi bredd och kan bygga upp individuell kompetens.  

Miljöhandläggare, Johanna Törnqvist, Sotenäs

Fantastiska kollegor och  
frihet i arbetet

Det bästa med jobbet är variationen av arbetsuppgifter. Vissa 
dagar är man ute i fält, andra jobbar man t.ex. med planering och 
kartritning. Omväxlingen och bredden av sysslor är både utveck-
lande och stimulerande. Att jag dessutom bara har 6 minuter till 
jobbet är en bonus.

Mätingenjör, Patrik Palm, Tanum

Flexibelt arbete både ute 
och inne



 Jag har en lantmäteriingenjörsutbildning i botten –  
en bred utbildning som leder till  många olika yrken. Idag jobbar 
jag med allt från stora stadsbyggnadsprojekt till förvaltningsfrågor 
gällande mark. I vår kommun finns det möjlighet att vid behov  
arbeta hemifrån. Det fungerar utmärkt eftersom allt material är 
digitalt och möten med konsulter runt om i landet sker via Skype. 
För mig är detta toppen eftersom jag pendlar från Hamburgsund.  

Mark- och exploateringschef, Kristin Ulfstad, Strömstad

Nya utmaningar varje dag 

Att lära sig hur en kommun fungerar är intressant. Jag tycker det 
är spännande och lärorikt att arbeta i en politiskt styrd organi-
sation. Politiker, tjänstemän och invånare tänker inte alltid lika, 
så vi har tre olika led att ta hänsyn till. En utmaning som är både 
utvecklande och givande.

Bygglovschef, Carl-Johan Jansson, Tanum

Kul att vara en del i  
samhällsplaneringen

Att arbeta inom samhällbyggnad i en mindre kommun innebär 
stor möjlighet till betydelsefull påverkan. I varje led från idé till 
färdigbyggt projekt kan jag känna att jag varit delaktig. Det är ett 
ansvarsfullt och roligt uppdrag.    

Enhetschef Gata & Mark, Henrik Gustafsson, Munkedal

Jag har möjlighet att
påverka i varje led



Samhälls-

byggare

för en hållbar

framtid! 

Vi bygger samhällen där barnens framtid är i främsta rummet. 
En framtid där trygghet, utveckling och ren miljö är i fokus.


