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1.1 LEDANDE DOKUMENT 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

(SFS 2007:1091)  

 

PBL Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900)  

 

Tryckfrihetsförordningen 

(SFS 1949:105) (SFS 2002:908 omtryck) 

 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

 (2009:400)  

 

PUL Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) 

 

Arkivlagen 

(SFS 1990:782) 

 

Kommunallagen  
(SFS 1991:900)  

 

Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) 

 

Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 

Arkivreglemente (HKF 9310) 

 

AB 04 

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

Byggandets Kontraktskommitté. 

 

ABT 06 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten. 

Byggandets Kontraktskommitté. 

 

ABK 09 

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 

Byggandets Kontraktskommitté. 

 

AF AMA 12 

Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

Svensk Byggtjänst. 
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AF AMA konsult 10 

Administrativa föreskrifter för konsultuppdrag.  

Svensk Byggtjänst. 

 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

EL AMA 16 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

MER anläggning 13 

Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

Plexman 

Så här arbetar vi med exploateringsprojekt i Huddinge kommun, 2016-05-12
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1.2 PLEXMAN 

PLanerings- och EXploateringsMANual 

 

Framtagen av Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 
 

Innehåller en arbetsmanual för följande fyra steg:  

 

   

I Plexman beskrivs ingående tänkbara moment, lämpliga deltagare och projektledare för de 

olika stegen FÖRSTUDIE/IDÉ, PLANERING; GENOMFÖRANDE  och UTVÄRDERING. 

Vid uppstart av varje nytt projektsteg ska man gå igenom Plexmanmanualen för att nå fram 

till lämplig bemanning av projektet, tidplan och innehåll i det aktuella steget. 

Innehållsförteckningen för ingående aktiviteter ska ses som en bruttolista där man väljer i det 

enskilda projektet vilka moment som är aktuella. Man bör också givetvis fundera över om det 

finns moment som inte finns i Plexman som projektet bör kompletteras med. I dessa fall är det 

viktigt att Plexman för framtiden kan kompletteras med dessa moment. 

 

Gatu- och trafikavdelningen är normalt projektdeltagare i stegen FÖRSTUDIE/IDÈ och 

PLANERING. I delen PLANERING är förprojektering av ingående gator den viktigaste 

delen. Under steget GENOMFÖRANDE är projektering och byggledning moment där gatu- 

och trafikavdelningen normalt är ansvariga eller i samband med vissa exploateringsprojekt 

svarar för kontroll och mottagande av kommunala exploateringsanläggningar. 

 

Varje steg i Plexman avslutas med en uppföljningsfas. Även sedan objektet tagits i drift är det 

viktigt att en uppföljning sker av om objektet utförts till en kvalitet som stämmer med 

uppställda krav och av erfarenheterna från en driftperiod.  

 

 

Dokument: 

Plexman 
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1.3 RUTIN - GENOMFÖRANDEPROCESSEN 

 

 
 

 

Dokument: 

 1beslutochstart 

 2upphandlakonsultprojektering 

 3projektering 

 4upphandlaentreprenör 

 5upphandlakonsultbyggledning 

 6byggande 

 7ekonomi 
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1.4 RUTIN - PLANPROCESSEN 

Arbete pågår 
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1.5 RAMAVTAL 

Kommunen har följande ramavtal för konsulttjänster: 

- Trafikplanering  (M4traffic, WSP, Tyrens, Ramböll) 

- Projektering  (Pontarius, Ramböll, Atkins, Marktema) 

- Byggledning  (Pontarius, Sensum, Infrakonsult) 

- Bro (Ramböll) 

- Landskap (ÅF, Land, Cedervalls, Ramböll) 

- Kalkyl (Pontarius) 

- Riskanalys mm (KMP) 

 

 

Kommunen har också ramavtal med Skanska för att utföra mindre entreprenader. 
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1.6 RELATIONSHANDLINGAR 

I mängdförteckningen (utförandeentreprenad) alternativt rambeskrivningen (totalentreprenad) 

ska vår generella text om relationshandlingar ingå i alla förfrågningsunderlag. 

 

Handling 13.7 (utförandeentreprenad) eller 7.7 (totalentreprenad) ska ingå i alla 

förfrågningsunderlag under övriga handlingar 

 

Dokument: 

Handling 13.7 

Handling 7.7 
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1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 

 

Relationerna mellan Gatu-och Trafiksektionen och Natur- och gatudriftsavdelningen regleras 

enligt särskild rutin. 

 

Dokument: 

drift-got 
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1.8 UPPFÖLJNING 

Plexmanstegen 

I Plexman är föreskrivet att varje steg ska avslutas med en uppföljning. Projektledaren är 

ansvarig för att den genomförs. I de steg som vi enbart deltager i arbetsgrupper är det viktigt 

att vi påfordrar att projektledaren tar initiativ till en uppföljning. Den ska ske senast inför 

uppstart av nästa steg i processen. I Plexman anges också vilka frågor som uppföljningen bör 

omfatta i olika steg. 

Resultaten av en uppföljning ska också delges alla inom Gatuavdelningarna och där vi är 

projektledare alla övriga som har deltagit i projektet.  

 

Drifterfarenhet 

Natur- och gatudriftsavdelningen ska en gång om året ordna ett möte där erfarenheter från 

drift av nya projekt tas tillvara. Vid dessa möten ska inbjudas deltagare från övriga MSB, 

andra förvaltningar och projektörer, där gjorda erfarenheter som ska presenteras kan påverka 

andras sätt att lösa kommande projekt. Vid dessa möten bör också eventuella resultat från 

forskning eller uppföljningar från andra aktörer presenteras. 

 

Eget arbete 

Varje medarbetare eller medarbetargrupp ska i samråd med närmaste chef utveckla en rutin 

för kvalitetsuppföljning av eget arbete. Uppföljningen ska ge svar på om ålagda 

arbetsuppgifter utförts i rätt tid och till rätt standard. 

 

Driftarbete 

För såväl park, gc-vägar och vägar ska finnas kvalitetsmål som kan följas upp inom de mest 

betydelsefulla delarna av vinterväghållning, beläggningsunderhåll, övrigt barmarksunderhåll, 

service samt parkskötsel. Målen ska kunna följas upp till såväl standard som kostnad. 

Ett samarbete med kommuner på Södertörn pågår för att mäta standard. 
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1.9 ÄRENDEHANTERING 

Arbete pågår 
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1.10ARKIV 

Arbete pågår 

 


