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INLEDNING 

Förord 

Planering och exploatering för ny eller ändrad markanvändning är en process som varar under följd av år och som berör många aktörer. I Huddinge kommun 
bedrivs denna samhällsbyggnadsprocess i projektform. För att underlätta arbetet för de handläggare som arbetar med planerings- och exploateringsprojekt i 
samhällsbyggnadsprocessen har en Planerings- och exploateringsmanual, Plexman, arbetats fram. 

Plexman manualen består av ett huvuddokument som redovisar samhällsbyggnadsprocessens olika skeden och aktiviteter, vem som ska göra vad, när det ska 
göras, av vem beslut ska fattas och hur överlämnandet mellan olika skeden ska ske. Manualen innehåller även avsnitt för utvärdering med syfte att samla upp 
erfarenheter och skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av processen. Huvuddokumentet ska fungera som en checklista som ska säkerställa att alla 
förutsättningar i projektet blir hanterade samt visa på lämplig ambitionsnivå. Till manualen hör även ett antal bilagor som beskriver processer och begrepp 
som är kopplade till samhällsbyggnadsprocessen.  
Plexman ska, förutom att utgöra en arbetsmetod för hur arbetet med samhällsbyggnadsprojekt ska bedrivas, skapa förståelse för processen och deltagarnas 
arbetsinsatser. Plexman ska även ge förutsättningar att generera samhällsbyggnadsprojekt med god kvalitet och, inte minst, skapa förutsättningar för 
delaktighet och ett roligt arbete. Avsikten är att manualen kontinuerligt ska utvärderas och revideras med hänsyn till förändringar och nya erfarenheter kring 
samhällsbyggnadsprocessen. 
Innehållet i dokumentet beskriver till stor del vad som ska göras, men inte hur. Hur saker ska göras (rutiner, mallar, samarbetsformer) är något som berörda 
avdelningar själv får arbeta vidare med att ta fram. 

Den första upplagan av Plexman togs fram 2002, en första revidering gjordes 2006. 
Ytterligare en revidering har genomförts under 2009, blandat annat för att anpassa Plexman till den omorganisation på MSB och KSF som skedde under 2008. 
Arbetsgruppen består denna gång av Lotta Berggren MSB-gatu- och trafikavdelningen (projektledare), Johanna Tullhage Wadhstorp MSB-planavdelningen, 
Britt Inger Sjökvist MSB-planavdelningen, Nils Blohm MSB-lantmäteriavdelningen, Hélène Henriksson MSB-bygglovsavdelningen, Torbjörn Granberg 
MSB-mark- och exploateringsavdelningen, Tomas Strid MSB-naturvårdsavdelningen, Johanna Pettersson MSB-Staben (Agenda 21), Gunilla Sundström KSF-
utvecklingsavdelningen och Maud Enquist KSF-utvecklingsavdelningen. 
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Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt via FNs Brundtlandrapport 1987. Där definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. 
Hållbar utveckling beskrivs ofta utifrån ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det ekologiska perspektivet är ramen, det sociala målet 
och det ekonomiska medlet för att uppnå en hållbar utveckling. De olika perspektiven är nära sammanflätade och ömsesidigt beroende av 
varandra. Den hållbara utvecklingen är vägen fram till det hållbara samhället. 
 
Hållbar utveckling innebär att beslut behöver beakta konsekvenser i ett längre perspektiv. Utveckling till exempel i form av bebyggelse, 
infrastruktur och mänskliga resurser behöver ske i balans med naturens produktionsförmåga. En helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar 
och problem behövs, där insikten finns om att det som är bra för människan och miljön är långsiktigt bra också för ekonomin. Hållbar utveckling 
utgår från ett gemensamt ansvar och förutsätter ett samhälle med demokratiska värderingar, respekt för de mänskliga rättigheterna och 
jämställdhet. Alla människor och aktörer behöver ges förutsättningar att känna sig delaktiga. 
Sveriges ekokommuner har utifrån stiftelsen Det naturliga stegets vetenskapliga hållbarhetsprinciper formulerat vägen till ett hållbart samhälle 
genom att: 

1. Ämnen som är tagna från berggrunden inte får öka i naturen 
2. Ämnen från samhällets produktion inte får utarmas 
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald inte får utarmas 
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov 

I arbetet med Huddinge kommuns hållbarhetsdokumentet lyfts hållbarhetsprinciperna fram som en viktig utgångspunkt till det hållbara samhället 
där Huddinge är en attraktiv plats där hänsyn tas till jordens resurser, där människor mår bra, känner glädje att verka och leva och gör det på ett 
sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter och vilja att göra detsamma. 
 
Samhällsplaneringen har en avgörande roll för att skapa det hållbara samhället. Det handlar till exempel om att skapa förutsättningar för minskad 
miljöbelastning och bidra till minskad klimatpåverkan, att ta till vara kommunens fysiska kvaliteter såväl i tätorterna som på landsbygden för att 
öka möjligheterna att skapa attraktiva miljöer som bidrar till trivsel och välbefinnande för medborgare och företag. 
Hållbarhetstänkandet måste således genomsyra och vara en naturlig del av hela samhällsplaneringsprocessen från övergripande nivå till 
genomförandet och utvärdering. 
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Jämställdhetsintegrering i samhällsbyggnadsprocessen 
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
 
Under det övergripande målet finns fyra delmål: 

- Jämn fördelning av makt och inflytande 
- Ekonomisk jämställdhet 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
Regeringens jämställdhetspolitik syftar bl.a. till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjligheter att påverka sin 
livssituation. 
I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin som används för att uppnå de jämnställdhetspolitiska målen. 
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politiska områden präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Huddinge kommun antog 2004 jämställdhetsintegrering som sin strategi för att driva och utveckla arbetet med jämställdhet i kommunens 
verksamheter. En handlingsplan för jämställdhet antogs 2007. 
 
Huddinge kommun har sökt och beviljats ett utvecklingsstöd från Sveriges kommuner och landsting för att arbeta med detta. 
 
En del av dessa pengar har gått till process- och metodstöd hos samtliga förvaltningar. MSB:s ledningsgrupp utsåg Plexman och dess arbetsgrupp 
att ta del av stödet som tilldelats MSB.  
Gruppen fick tre halvdagars konsultstöd där vi utbildades i jämställdhet och metoder för att uppnå detta. Vi diskuterade och arbetade också med 
Plexman och samhällsbyggnadsprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi kommer under 2010 gå vidare med en nulägesanalys i form av ”skuggning” av ett antal mötestyper som ingår i processen, för att studera dessa 
ur ett jämställdhetsperspektiv. När denna nulägesanalys är färdig så kommer vi att utforma ett åtgärdsprogram för hur vi ska kunna bli bättre. 
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Samhällsbyggnadsprocessen och PLEXMAN 

I samhällsbyggnadsprocessen har kommunen en nyckelroll genom sitt monopol på planläggning enligt plan- och bygglagen. Kommunens agerande styrs av ett 
stort antal faktorer. Den viktigaste av dessa handlar om det faktum att kommunen är en demokratisk och politisk organisation där representanter väljs i 
allmänna val vart fjärde år. Den valda majoriteten i fullmäktige formulerar de mål och den politiska plattform som ska genomsyra den kommunala 
organisationen. 
Tillsammans med den politiska plattformen berörs samhällsbyggandet av en lång rad strategiska dokument – planer, program, riktlinjer etc. – ofta beslutade av 
politiska organ. Dokumenten berör bl.a. frågor om bostadsförsörjning och näringsliv, trafik och övrig teknisk försörjning, skolor och förskolor, natur och 
agenda 21. När det gäller mark- och vattenanvändningen i kommunen har kommunens översiktsplanen en särskild vikt. 

 

0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 
När önskemål framförs om olika bebyggelse- och anläggningsprojekt, från enskilda fastighetsägare, byggföretag och övriga intressenter eller kommunala 
organ, bedöms dessa i förhållande till de mål, dokument, planer och inriktning i övrigt som kommunen ställer upp. Vidare bedöms projektets angelägenhet i 
förhållande till andra projekt, föreliggande behov och resurser för planering och utbyggnad. Detta sker i den Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt som 
upprättas varje år för de närmast kommande åren. I arbetet med projektvärderingen i projektplanen har även gällande detaljplaner, avtalssituationen och behov 
av olika tillståndsbeslut betydelse.  

Projektplanen redovisar de ingående projekten med en projektbeskrivning och angivelse av när i tiden de ska behandlas.  
 

0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 
Planprogramskedet syftar till att utreda om projektet är genomförbart eller inte bl.a. genom samråd med berörda remissinstanser och sakägare och ge 
utgångspunkter och mål för kommande detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för detta skede och ansvarig förvaltning är miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I planprogramskedet kan även andra övriga berörda förvaltningar deltaga. I planprogramprocessen ingår att samråda med 
berörda instanser och sakägare. 
Programskedet avslutas med att kommunstyrelsen, om de väljer att gå vidare med projektet, godkänner programmet och ger ett planuppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige godkänner ev. ramavtal som tecknats med exploatören. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 
I detaljplaneskedet ansvarar samhällsbyggnadsnämnden med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ny detaljplan upprättas enligt 
bestämmelserna i plan- och bygglagen med planavdelning som ansvarig avdelning. I planprocessen ingår att samråda med berörda 
remissinstanser och sakägare. Detta sker genom samrådsremiss av planförslag. Förslagen arbetas ofta fram i den projektgrupp som bildats för 
projektet och som rymmer representanter från berörda avdelningar. 
 
När den formella hanteringen av detaljplanen har genomförts godkänner samhällsbyggnadsnämnden planen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för antagande. Samtidigt upprättas ev. exploateringsavtal av mark- och exploateringsavdelningen och detaljplan och avtal 
behandlas samtidigt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
När fullmäktige antagit detaljplanen ska beslutet vinna laga kraft innan planläggningsskedet kan anses avslutat. Om planen överklagas behandlas 
besvären av länsstyrelsen i första instans och regeringen i andra. 
 
0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 
När detaljplanen vunnit laga kraft inträder genomförandeskedet. I detta skede samordnas projektets genomförande, ofta med Mark- och 
exploateringsavdelningen som ansvarig avdelning. I detta skede sker erforderlig fastighetsbildning och beslut om bygglov, kontrollplan m.m.. 
Vidare ses till att parternas åtaganden fullgörs enligt träffade avtal, att investeringar sker i gator och parker på ett tidsmässigt och 
kostnadsmässigt effektivt sätt samt att åtgärder i övrigt samordnas på ett sätt som minimerar störningar för miljö, omgivningen och trafiken. 
 
0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 
Kontinuerligt under samhällsbyggnadsprocessen förespråkar Plexmandokumentet att insatserna i olika skeden följs upp. Som avslutning på 
projekt görs en utvärdering för att utvärdera om processen har arbetat för en effektiv måluppfyllelse och för att kunna utveckla kommunens 
samhällsbyggnadsprocess. I denna utvärdering ingår dels en utvärdering av arbetsprocessen dels en utvärdering av resultatet samt en uppföljning 
av drift- och brukarerfarenheter. 
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Förkortningar och roller 
 

Förkortningar: 

BUF - Barn- och Utbildningsförvaltningen 
DelPL - Delprojektledare 
DelPL (ap) – Delprojektledare allmän plats 
KF – Kommunfullmäktige 
KSF – Kommunstyrelsen 
KSF utv – KSförvaltning utvecklingsavdelningen 
KUF – Kultur och fritidsförvaltningen 
MN – Miljönämnden 
MSB – Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
MSB adm – MSB administration 
MSB bygglov – MSB Bygglovsavdelning 
MSB gata – MSB Gatu och trafikavdelningen 
MSB LMA – MSB Lantmäteriavdelningen 
MSB MTA – MSB Miljötillsynsavdelningen 
MSB natur – MSB Naturvårdsavdelningen 
MSB plan – MSB Planavdelningen 
MSB planmiljö – MSB Planavdelningen miljö 
MSB mex – MSB Mark och exploateringsavdelningen 
PBL – Plan och bygglagen 
PG – Projektgrupp 
PL – Projektledare 
Plansam – Planering och samordningsgrupp 
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden 
SÄF – Social och äldreomsorgsförvaltningen 
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Roller: 

Projektledare (PL) 
Uppgifter: 
Leder och samordnar projektarbetet under projektets hela löptid mot uppställda mål avseende omfattning, tid, kostnader samt kvalitet och miljö. 
Ansvar och befogenheter: 
Ansvar under sin chef för alla åtaganden i projektet från projektstart till avslutad uppföljning. Har behörighet att företräda förvaltningen i alla 
med projektet förenade frågor inom ramen för ingångna avtal, projektets definierade mål och gällande delegationsordning. 
 
Delprojektledare detaljplan (DelPL) 
Uppgifter: 
Leder och samordnar arbetet med planprogram och detaljplan enligt planuppdrag mot uppställda mål avseende omfattning, tid, kostnader samt 
kvalitet och miljö. 
Ansvar och befogenheter: 
Ansvarar under planchefen och samverkar med projektledaren för alla åtaganden i samband med planprogram och detaljplan. 
Ansvarar under planchefen för att inom linjeorganisationen gällande mål, policys och riktlinjer beaktas. 
 
Delprojektledare genomförande allmänplats (DelPL (ap)) 
Uppgifter: 
Leder och samordnar genomförande av utbyggnad av allmänna platser enligt genomförandeuppdrag / genomförandebeslut mot uppställda mål 
avseende omfattning, tid, kostnader samt kvalitet och miljö.  
Ansvar och befogenheter: 
Ansvarar under gatu- och trafikchefen och samverkar med projektledaren för alla åtaganden i samband med genomförande av utbyggnad av 
allmänna platser. 
Ansvarar under gatu- och trafikchefen för att inom linjeorganisationen gällande mål, policys och riktlinjer beaktas. 
 
Övriga deltagare i projektgruppen 
Var och en ansvarar under projektledaren / delprojektledaren för sitt kompetensområde och ansvarar under sin linjechef för att inom 
linjeorganisationen gällande policys och riktlinjer beaktas. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

0.PROJEKTSTART 
 

Projektstart - projektinitiativ 

Mål: Bedömning av projektets förutsättningar och inarbetning i kommunens projektplan 

Deltagare: KSF-utvecklingsavdelningen (KSF-utv) i samarbete med MSB och övriga 
berörda förvaltningar. 

 

Projektstart – start MSB 

Mål: Ett godkännande från Plansam att starta arbetet med planprogrammet. 

Deltagare:  

MSB-plan 
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-bygglov 
MSB-gata 
MSB-LMA 
MSB-natur (vid behov) 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, BUF, KUF, SÄF, 
Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 

Gruppens sammansättning och vem som är projektledare kan variera beroende på 
projektets karaktär. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Processbeskrivning projektstart 

Projektstart - Projektinitiativ 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

1. Projektinitiativ 
Projektnamn 

 Initiativet, som kan vara externt eller 
internt, ska vidarebefordras till KSF-
utv, som svarar för att göra en 
preliminär bedömning av projektets 
effekter inför beslut om projektet ska 
föras vidare samt att ge projektet ett 
namn 

KSF-utv Avstämning i Plansam och Styrgruppen för 
fysisk planering om projektet ska komma 
med i nästa förslag till projektplan eller 
avföras. 

2. Projekt-
beskrivning 

 Kort beskrivning av projektet 
innehållande: 
- bakgrund 
- förslag 
- nuvarande förhållanden 
- behov av utredningar och 
  fördjupningar 
- konsekvenser 
- tidplan 
- ekonomi 
- överensstämmelse med översiktliga 
  mål 
- hållbarhetsbedömning 

KSF-utv i samarbete med  
MSB och andra berörda 
förvaltningar 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

3. Projektplan  Projektet med projektbeskrivningen 
inarbetas i förslaget till projektplan 

 Avstämning av gällande projektplan 
sker i maj / juni med möjlighet att 
tillföra nya projekt under året. 

 Projektplanen för närmast kommande 
åren sänds på remiss 

 Projektplanen godkänns 
 Information på hemsidan enligt 

arbetsmodell för information 
samhällsbyggnads- och gatuprojekt på 
kommunens hemsida 

KSF-utv 
 

 
 
 

KSF-utv 
 

KSF-utv 

 
 

 
 
 

Remissbeslut KS i maj eller juni 
 

KS i december och KF i januari 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Projektstart - Start MSB 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

1. Projektstart 
MSB 

 Projektledare utses 
 Projektmedlemmar utses 
 Projektnummer 

Berörd avdelningschef 
PL 
PL 

MSB ledningsgrupp 
Samtliga chefer på MSB 
Ekonomiavdelning 

2. Startmöte  PL föredrar tillgänglig information 
 Projekt-PM innehållande  

- basfakta 
- bakgrund 
- förväntade resultat 
- projektmål 
- etappmål 
- aktiviteter 
- riskanalys, knäckfrågor 
- organisation 
- resursplan 
- projektekonomi 
- dokumenthantering 
formuleras för projektet 

PL 
PL 

 

3. Avstämning  Avstämning av Projekt-PM i Plansam 
 Godkännande av projekt-PM 
 Start för planprogram 

PL  
Plansam 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

1. PLANPROGRAM 
Mål: beslut om planuppdrag med utgångspunkter och mål för detaljplan och 
godkännande av eventuellt ramavtal. 

 

Deltagare:  

MSB-plan, även Delprojektledare (DelPL) och ansvarig för detta skede 
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-bygglov 
MSB-gata 
MSB-LMA 
MSB-natur (vid behov) 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, BUF, KUF, SÄF, 
Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 

Gruppens sammansättning kan variera beroende på projektets karaktär. 
Projektledaren utsedd i tidigare skede ingår i projektgruppen. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Processbeskrivning planprogramskedet 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande 

Beslut 

1. Projektstart program  Delprojektledare på MSB-plan tar över 
projektledaransvaret för programmet. 

 Projektgrupp samma som i projektstartsskedet. 

DelPL  

2. Startmöte  DelPL föredrar tillgänglig information 
 Uppdragsanalys  
 Arbetsinnehåll preciseras 
 Avstämning av i projekt-PM:et angiven tidsplan och 

budget. 

DelPL  
PG 
PG 
PG 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande 

Beslut 

3. Inventering av förutsättningar 
och kommande 
utredningsbehov 

 Besök på plats 
 Naturmiljö (naturvärden, vegetation mm) 
 Behov av gestaltningsprogram? 
 Mark- och vattenförhållanden 

- föroreningar 
 
 
- geoteknik 
- hydrologi / avrinningsområden 
 

 Dagvatten, behov av utredning? 
 

 Bebyggelse (bostäder, verksamheter mm) 
 Sociala frågor (mångfald, trygghet, jämställdhet, folkhälsa, 

jämlikhet, barnperspektiv, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 
brottsförebyggande, rekreation) 

 Hälsa och miljö (buller, klimatpåverkan, luft, radon, 
allergi, elektromagnetiska fält, energi, skyddsavstånd, 
återvinning etc.) 

 Infrastruktur (gator, gång- och cykel, kollektivtrafik, el, 
tele, fjärrvärme, Vatten och avlopp) 

 

PG 
MSB-planmiljö, natur 
MSB-plan, gata,  
MSB-planmiljö i 
samarbete med MSB-
MTA 
 
MSB-planmiljö, gata 
MSB-planmiljö, gata, 
natur 

MSB-planmiljö, gata, 
natur 

MSB-plan, bygglov 
MSB-plan  
 
 

MSB-planmiljö, plan i 
samarbete med MSB-
MTA 
MSB-gata, plan 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande 

Beslut 

3. 
forts 

  Kultur/Arkeologi 
 Markägarförhållanden, officiella rättigheter och förordnanden 

från Länsstyrelsen 

 Nyttjanderätter, arrenden, hyresavtal mm 
 Kartunderlag, stomnät, gränskvalitet 
 Huvudmannaskap  
 Förutsättningar för gatukostnader 
 Service (kommunal, kommersiell) 
 Behov av fastighetsplan? 
 Grönstruktur (natur, kultur, friluftsliv) 

 
Behov av utredningar i det fortsatta planarbetet 

MSB-plan,  
MSB-LMA 
 
MSB-mex, natur 

MSB-LMA 
MSB-gata, plan, mex 
MSB-mex 
MSB-plan 
MSB-LMA, plan 
MSB-plan, planmiljö, 
natur 
PG 

 

4. Bedömning och beskrivning 
av konsekvenser 

 Ekonomiska konsekvenser 
 Miljökonsekvenser 
 Behovsbedömning av miljöbedömning – Göra en preliminär 

bedömning av om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 5:18s och 3st.  
Om betydande miljöpåverkan - miljöbedömning och 
avgränsning av MKB 
Om inte betydande miljöpåverkan – motiverat 
ställningstagande med tydliga skäl.  

 Sociala konsekvenser 

MSB-mex, gata 
MSB-planmiljö 
MSB-planmiljö 
 
 

 
 
 

MSB-plan 

0. INITIALSKEDE 1
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande 

Beslut 

5. Upprätta planprogram  Avstämning mot gällande planer, ev. beslut och 
målformuleringar samt policies och styrande dokument 

 Sammanställa planprogrammet med följande huvudrubriker 
- Planens syfte och huvuddrag 
- Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap i Miljöbalken 
- Behovsbedömning av miljöbedömning 
- Plandata och tidigare ställningstaganden 
- Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
- Genomförande 

 Avvikelse från projektplan/uppdrag avstämning i Plansam 

DelPL 
 
DelPL 
 
 
 
 
 
 
DelPL 

 
 
 
 

6. Fastighetsförteckning  Fastighetsförteckning upprättas MSB-LMA  
7. Avtal/förhandling  Förslag till ramavtal mellan kommunen och exploatör MSB-mex  
8. Avstämning  Avstämning av förslag till planprogram och ramavtal i PG 

 Vid behov avstämning av förslag ramavtal med KSF-utv 
 Redovisning/avstämning i Plansam 

DelPL, MSB-mex 
MSB-mex 
DelPL 

 

9. Programsamråd  Bestämma tid för formellt samråd 
 Information i SBN 
 Samrådsbeslut om det avviker från projektplanen eller är av 

större omfattning och betydelse. 

 Information på hemsidan enligt arbetsmodell för information 
samhällsbyggnads- och gatuprojekt på kommunens hemsida  

 Samråd med berörda enligt remisslista och 
fastighetsförteckning 

 Informationsmöte 
 Samrådsredogörelse och ev. omarbetning av planprogrammet 

DelPL 
DelPL 
 
 

DelPL 
 
 
DelPL 
 
DelPL 

DelPL 

 
 
SBN 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande  

Beslut 

10. Tillstyrkan  Tillstyrkan i Plansam 
 Tjut till SBN 
 Beslut om tillstyrkan och överlämnande till KS för 

godkännande samt begäran om planuppdrag. 

 Beslut om att göra gatukostnadsutredning 

DelPL 
DelPL 
 
 

MSB-mex 

Plansam 
 
SBN 
 

SBN 

11 PM  PM om ramavtal och ekonomiska konsekvenser MSB-mex  

12. Beslut om godkännande av 
planprogram samt ett 
planuppdrag 

 Tjut till KS 
 Planuppdrag till SBN 

KSF-utv  
KS 

13. Beslut om godkännande av 
ramavtal 

 Tjut till KS, KF 
 Beslut om ramavtal 

KSF-utv  
KS, KF 

 

14. Uppföljning  Erfarenheter från planprogrammet inhämtas 
Arbetsprocessen 

 Höll tidsplanen? 
 Kunde arbetet ha bedrivits effektivare? 
 Arbetsfördelning? Aktivt deltagande? 
 Förutsättningar för delaktighet? 
 Har synpunkter beaktats? 
 Hur har samarbetet med exploatören fungerat? 
 Samordning med framtagandet av ramavtal/övriga avtal 

Sammanställa erfarenheter 

PL  

Överlämnande från programskede till detaljplaneskede sker när KS/KF fattat beslut om planuppdrag/ramavtal. 
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Processbeskrivning när planprogram eller fördjupad översiktsplan redan finns 
 
I vissa projekt finns det redan ett planprogram eller en fördjupad översiktsplan antagen. I dessa projekt krävs dock att ett antal steg i 
projektstartskedet och planprogramskedet genomförs innan detaljplanearbetet kan påbörjas. 
 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

1. Projektstart 
MSB 

 Projektledare utses 
 Projektmedlemmar utses 
 Projektnummer 

Berördavdelningschef 
PL 
PL 

MSB ledningsgrupp 
Samtliga chefer på MSB 
Ekonomiavdelning 

2. Startmöte  PL föredrar tillgänglig information 
 Projekt-PM innehållande  

- basfakta 
- bakgrund 
- förväntade resultat 
- projektmål 
- etappmål 
- aktiviteter 
- riskanalys, knäckfrågor 
- organisation 
- resursplan 
- projektekonomi 
- dokumenthantering 
formuleras för projektet 

PL 
PL 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för 
utförande 

Beslut 

3. Avstämning  Avstämning av Projekt-PM i Plansam och 
ställningstagande till om befintligt program eller FÖP är 
aktuell och tillräcklig för detta projekt. 

PL Plansam 

4. Avtal/förhandling 
 

 Förslag till ramavtal mellan kommunen och exploatör 
 Plankostnadsavtal mellan kommun (MSB-plan) och 

exploatör 

MSB-mex 
 
MSB-plan 

 

5. Avstämning  Avstämning av förslag till ramavtal 
 Vid behov avstämning av förslag till ramavtal med KSF-

utv 

PG 
MSB-mex 

 

6. 
 

PM  PM om ramavtal och ekonomiska konsekvenser 
 PM som underlag för planuppdrag 
 Avstämning i Plansam 

MSB-mex 
MSB-plan 
PL 

 

7. Beslut om planuppdrag  Tjut till KS 
 Planuppdrag till SBN 

KSF-utv  
KS 

8. Beslut om godkännande av 
ramavtal 

 Tjut till KS, KF  
 Beslut om ramavtal 

KSF-utv  
KS, KF 
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2. DETALJPLAN 
Mål: En lagakraftvunnen detaljplan, ev. fastställd gatukostnadsutredning och ev. 
fastighetplan, godkännande av avtal för genomförandet samt beslut om genomförande 

Deltagare:  

MSB-plan, även Delprojektledare (DelPL) och ansvarig för detta skede  
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-bygglov 
MSB-gata 
MSB-LMA 
MSB-natur (vid behov) 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, BUF, KUF, SÄF, 
Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 

Gruppens sammansättning kan variera beroende på projektets karaktär. 
Projektledaren utsedd i tidigare skede ingår i projektgruppen. 
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Detaljplaneskedet och den parallella processen för gatukostnader uppdelas i följande 
delskeden, i vilka följande frågeställningar bör behandlas. 

 
Detaljplan - samrådsskede 
 Tolka planuppdrag 
 Analysera och välj utformning. 
 Upprätta planhandlingar 
 Samråd 
 Analys med förslag till förändringar 
 

 

Gatukostnadsutredning - samrådsskede 
Parallellt med detaljplan 
 Upprätta samrådshandlingar 
 Samråd 
 Analys med förslag till förändringar 
 

Detaljplan - utställning och antagande 
 Analysera och välj slutlig utformning 
 Utställelse 
 Antagande 
 Hantera besvär 
 Utvärdering av detaljplaneskede 
 

Gatukostnadsutredning - utställning och fastställande 
Parallellt med detaljplan 
 Analysera och välj slutligt kostnadsförslag 
 Utställelse 
 Fastställande 
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Processbeskrivning detaljplaneskedet 
 

Detaljplan - samrådsskede 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

1. Startmöte 
 

 Avstämning av planuppdrag 
 Avstämning av tidplan och budget 
 Revidera Projekt-PM 

PG 
PG 
PL 

 

2. Plankostnadsavtal  Avtal mellan kommun (MSB-plan) och exploatör DelPL  

3.  Fördjupa planprogrammet samt 
genomföra erforderliga 
utredningar. 

 Besök på plats 
 Naturmiljö (naturvärden, vegetation mm) 
 Gestaltningsprogram 
 Mark- och vattenförhållanden 

- föroreningar 
 
- geoteknik 
- hydrologi / avrinningsområden 
 

 Dagvattenutredning 
 

PG 
MSB-planmiljö. natur 
MSB-plan, gata 
MSB-planmiljö i 
samarbete med MSB-
MTA 
MSB-plan, gata 
MSB-plan, 
gata,planmiljö 

MSB-gata, planmiljö, 
natur 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

3.  Fördjupa planprogrammet samt 
genomföra erforderliga 
utredningar. 

 Bebyggelse (bostäder, verksamheter mm) 
 

 Sociala frågor (mångfald, trygghet, jämställdhet, 
folkhälsa, jämlikhet, barnperspektiv, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, brottsförebyggande, rekreation) 

 Hälsa och miljö (buller, klimatpåverkan, luft, radon, 
allergi, elektromagnetiska fält, energi, skyddsavstånd, 
återvinning etc.) 

 Infrastruktur (gator, gång- och cykel, kollektivtrafik, 
el, tele fjärrvärme, VA) 

 Förprojektering gata 
 Kultur/Arkeologi 
 Markägarförhållanden, rättigheter och förordnanden 

från Länsstyrelsen 

 Nyttjanderätter, arrenden, hyresavtal mm 
 Kartunderlag, stomnät, gränskvalitet 
 Huvudmannaskap  
 Service (kommunal, kommersiell) 
 Fastighetsplan 
 Grönstruktur (natur, kultur, friluftsliv) 

 
 
  

MSB-plan 
 
delPL 
 
 

MSB-planmiljö, plan 
 
 
MSB-gata, plan 
 

MSB-gata 
MSB-plan 
MSB-LMA 
 

MSB-mex, natur 
MSB-LMA 
MSB-gata, plan, mex 
MSB-plan 
MSB-LMA, plan 
MSB-plan, planmiljö, 
natur 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

4. Bedömning och beskrivning av 
konsekvenser 

 Ekonomiska konsekvenser 
 Miljökonsekvenser:  
 Behovsbedömning av miljöbedömning – Göra en 

bedömning av om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18s och 3st 
Om betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning 
med tillhörande MKB göras 
Om ej betydande miljöpåverkan – motiverat 
ställningstagande med tydliga skäl. 

 Sociala konsekvenser 

MSB-mex, gata 
MSB-planmiljö 
MSB-planmiljö 
 
 
 
 
 
MSB-plan 

5. Upprätta samrådshandling  Avstämning mot gällande planer, ev. beslut och 
målformuleringar samt policies och styrande 
dokument 

  Upprätta planbeskrivning med följande huvudrubriker
- Planens syfte och huvuddrag 
- Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap i Miljöbalken 
- Behovsbedömning av miljöbedömning 
- Plandata och tidigare ställningstaganden 
- Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
- Genomförandebeskrivning 

 Upprätta detaljplanekarta med planbestämmelser 
 Upprätta illustrationsplan 
 Upprätta ev fastighetplan 
 Upprätta miljökonsekvensbeskrivning, eller om planen 

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan 
motiverat ställningstagande med tydliga skäl. 

 Avvikelse från planuppdraget avstämning i Plansam 

DelPL 
 
 

DelPL 
 
 
 
 
 
 
DelPL 

MSB-plan, LMA 
MSB-LMA 
MSB-planmiljö 
 
 
DelPL 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

6. Sammanställa   Förslag till detaljplan med erforderliga handlingar 
 Marklösen och släntintrång 
 Väcka frågan om namnsättning av kvarter och gator 
 Förslag till ev. fastighetsplan 
 Aktuell fastighetsägareförteckning enligt samrådslista 

DelPL 
MSB-gata, mex 
MSB-LMA 
MSB-LMA 
MSB-LMA 

 
 
 
 
 

7. Avstämning  Avstämning av samrådsförslaget i PG 
 Avstämning av ev. fastighetsplan i PG 
 Avstämning i Plansam 

DelPL 
MSB-LMA 
DelPL 

 

8. Samråd  Bestämma tid för formellt samråd 
 Tjut till SBN 
 Samrådsbeslut i SBN 
 Skicka ut samrådsförslag och ev. fastighetsplan för 

samråd enligt remisslista och 
fastighetsägareförteckning 

 Information på hemsidan enligt arbetsmodell för 
information samhällsbyggnads- och gatuprojekt på 
kommunens hemsida 

 Genomföra informationsmöte 
 Upprätta samrådsredogörelse 

DelPL 
DelPL 
 
DelPL 
 

 
DelPL 
 
 
DelPL 

DelPL 

 
 
SBN 
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Gatukostnadsutredning - samrådsskede 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

1. Underlag till samrådshandling  Översiktlig utbyggnadskalkyl 
 Karta fördelningsområde,  

MSB-gata 
MSB-mex 

 

2. Upprätta samrådshandling  Fördelning enligt reglementet 
 Beskrivning av konsekvenser för fastighetsägare inom 

området 
 Avstämning i Plansam 

MSB-mex 
MSB-mex 
 
MSB-mex 

 

3. Samråd, parallellt med 
detaljplan 

 Bestämma tid för formellt samråd, samma som 
detaljplan 

 Tjut till SBN 
 Samrådsbeslut i SBN 
 Skicka ut handling för samråd 
 Genomföra informationsmöte (samma som detaljplan) 
 Upprätta samrådsredogörelse 

MSB-mex 
 
MSB-mex 
 
DelPL, MSB-mex 
MSB-mex 
MSB-mex 

 
 
 
SBN 
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Detaljplan - utställning och antagande 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

1. Avstämning   Avstämning efter samråd 
 Avstäming av tidplan och budget 
 Revidera Projekt-PM 

PG 
PG 
PL 

 

2. Revidera/omarbeta  Upprätta utställningshandling DelPL  

3. Avtal/förhandling  Förhandling exploateringsavtal samt avstämning med 
projektgruppen  

MSB-mex 
 

 

4. Avstämning  Avstämning av utställningsförslaget 
 Avstämning i Plansam 

PG 
DelPL 

 

5. Utställning  Bestämma tid för utställning 
 Tjut till SBN 
 Utställningsbeslut i SBN 
 Kungörelse 
 Information på hemsidan enligt arbetsmodell för 

information samhällsbyggnads- och gatuprojekt på 
kommunens hemsida 

 Skicka ut plan för utställning 
 Upprätta utlåtande efter utställning 

DelPL 
DelPL 
 
DelPL 
DelPL 
 
 

DelPL 
DelPL 

 
 
SBN 
 

6. Antagandehandlingar  Revidera efter utställning (större revidering kräver ny 
utställning och kommunicering med närmaste 
samrådskrets) 

 Vid behov avstämning av exploateringsavtal med 
KSF-utv 

DelPL 
 
 
MSB-mex 
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

7. SBN för godkännande  Tjut till SBN 
 Godkännandebeslut i SBN 

DelPL 
 

 
SBN 

8. PM  PM om exploateringsavtal, ekonomiska konsekvenser 
och förslag till genomförandebeslut 

MSB-mex  

9. Beslut om antagande av 
detaljplanen 

 Tjut till KS/KF KSF-utv KS/KF 

10 Beslut om godkännande av 
exploateringsavtal och beslut 
om genomförande 

 Tjut till KS/KF KSF-utv KS/KF 

11. Namnsättning kvarter och gator  Beslut om kvartersnamn 
 Beslut om gatunamn 

LMA 
LMA 

Delegationsbeslut 
SBN 

12. Laga kraft  Åtgärder enligt PBL vid överklagande resp. vid laga 
kraft 

MSB-plan  

13. Information  Att planen vunnit laga kraft eller blivit överklagad 
till PG 

MSB-plan  

14. Överlämnande av 
originalhandling 

 Överlämnande efter laga kraft till Lantmäteriavdelning 
för registrering. 

DelPL  
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Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

15. Uppföljning Erfarenheter från planprocessen inhämtas 

Arbetsprocessen 
 Hur fungerade överlämnandet från programskedet? 
 Höll tidsplanen? 
 Kunde arbetet ha bedrivits effektivare? 
 Aktivt deltagande? 
 Förutsättningar för delaktighet? 
 Har synpunkter beaktats? 
 Samordning med parallella processer, t ex 

gatukostnader, namnsättning, avtal mm. 

Sammanställa erfarenheter 

PL  

Överlämnande från planläggningsskedet till genomförandeskedet när beslut om att anta detaljplanen vunnit laga kraft.  
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Gatukostnadsutredning - utställning och fastställande 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

1. Avstämning   Stämma av efter samråd 
 Stämma av mot detaljplanens utställningsförslag 

(fastigheter, kalkyl) 

MSB-mex 
MSB-mex, gata 

 

2. Upprätta utställningshandling  Ev. revidering eller tillägg till gatukostnadsutredningens 
samrådsförslag  

MSB-mex  

3. Utställning, parallellt med 
detaljplan 

 Bestämma tid utställning (samma som detaljplanen) 
 Tjut till SBN 
 Utställningsbeslut i SBN 
 Kungörelse 
 Skicka ut handling för utställning 
 Upprätta utställningsredogörelse 

MSB-mex 
MSB-mex 
 
MSB-mex 
DelPL, MSB-mex 
MSB-mex 

 
 
SBN 
 
 

4. Fastställandehandlingar  Modifiera efter utställning MSB-mex  

5. SBN för fastställande  Tjut till SBN (samma SBN som detaljplanen godkänns) 
 Beslut om fastställelse 

MSB-mex  
SBN 

6. Uppföljning  Se 2.3 punkt 15   
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3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Processbeskrivning enkelt planförfarande 
Enkelt planförfarande kan tillämpas när förslaget: 

- är av begränsad betydelse 
- saknar intresse för allmänheten 
- är förenligt med ÖP och länsstyrelsens granskningsyttrande enl. 4 kap.§9 PBL 

 

Deltagare: (om projektgrupp behövs, annars ska varje avdelning erbjudas 
möjlighet att deltaga i planarbetet och ge synpunkter på planhandlingarna.) 

MSB-plan även Delprojektledare (DelPL) och ansvarig för detta skede 
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-bygglov 
MSB-gata 
MSB-LMA 
MSB-natur (vid behov) 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, BUF, KUF, SÄF, 
Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 
Gruppens sammansättning kan variera beroende på projektets karaktär. Vid enkla ärenden tar delPL direktkontakt med berörd 
avdelning. 
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    (enkelt förfarande) 
3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

 
Nr Moment Åtgärd   Ansvarig för utförande  Beslut 

1. Uppdrag  Planchef redovisar projektet i Plansam 
 Beslut om projektet ska ingå i projektplanen eller inte. 

  
Plansam 

2. Projektstart  Om projektet ska ingå i projektplanen utför punkt 1-3 
enligt Start MSB s.14 

  

3. Beslut om planuppdrag  Tjut till SBN 
 Planuppdrag 

MSB-plan  
SBN 

4. Plankostnadsavtal  Avtal mellan kommun (MSB-plan) och exploatör DelPL  

5. Upprätta samrådshandling  Enligt punkt 5, Detaljplan   

6. Samråd  Bestämma tid för formellt samråd 
 Skicka ut plan för samråd enligt remisslista och 

fastighetsägareförteckning 

 Information på hemsidan enligt arbetsmodell för 
information samhällsbyggnads- och gatuprojekt på 
kommunens hemsida om projektet finns med i 
projektplanen. 

 Upprätta Utlåtande efter samråd 

DelPL 
DelPL 
 

DelPL 
 
 
 

DelPL 

 

7. Revidera/omarbeta  Upprätta Underrättelsehandling DelPL  

8. Underrättelse  Samrådskretsen underrättas DelPL  

9. Avtal/förhandling  Förhandling exploateringsavtal 
 Beslut om exploateringsavtal 

MSB-mex 
MSB-mex 

 
KS 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 

    (enkelt förfarande) 
3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

 
Nr Moment Åtgärd   Ansvarig för utförande Beslut 

10. Antagandehandling  Upprätta Antagandehandling DelPL  

11. PM  PM om exploateringsavtal, ekonomiska konsekvenser 
och förslag till genomförandebeslut 

MSB-mex  

12.  SBN för antagande  Tjut till SBN 
 Antagandebeslut i SBN 

DelPL 
 

 
SBN 

13 Beslut om godkännande av 
exploateringsavtal och beslut 
om genomförande 

 Tjut till KS/KF KSF-utv KS/KF 

14. Laga kraft  Åtgärder enligt PBL vid överklagande resp. vid laga 
kraft 

MSB-plan  

15. Information  Att planen vunnit laga kraft eller blivit överklagad till 
PG 

MSB-plan  

16.  Överlämnande av 
originalhandling 

 Överlämnande efter laga kraft till 
Lantmäteriavdelningen för registrering. 

DelPL  
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

3. GENOMFÖRANDE 
Mål: Genomföra detaljplanen och exploateringsavtalets åtaganden. 

Deltagare: 

MSB-plan 
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-bygglov 
MSB-gata (delPL ap) 
MSB-LMA 
MSB-natur (vid behov) 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, BUF, KUF, SÄF, 
Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 

Gruppens sammansättning kan variera beroende på projektets karaktär. 
Projektledaren utsedd i tidigare skede ingår i projektgruppen. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Processbeskrivning genomförandeskedet 
Nr Moment Åtgärd   Ansvarig för utförande  Beslut 

1. Projektstart  Utse delprojektledare för utbyggnad på allmän plats  
delPL (ap) 

 Huvudprojektledaren kallar till det första 
genomförandemötet (startmöte) 

 Projektgrupp bör vara samma som i tidigare skeden. 

MSB-gata 
 

PL 

 

2. Startmöte  Projektstart 
 Uppdragsanalys 
 Organisation 
 Genomgång exploateringsavtal och detaljplan 
 Fördelning av arbetsuppgifter 
 Genomgång av tidsplan och budget mm 
 Information på hemsidan enligt arbetsmodell för 

information samhällsbyggnads- och gatuprojekt på 
kommunens hemsida 

PL 
 
 
 
 
 
PL 

 
 
 
 
 
 

3. Fastighetsbildning  Besluta och genomföra fastighetsbildning efter 
ansökan från MSB-mex. eller 
fastighetsägare/exploatör/annan sakägare. 

 Upprätta nybyggnadskarta efter beställning. 

 
 
 

MSB-LMA 

MSB-LMA 
 
 

4. Adressättning  Fastställa adresser, ikraftträdande tidpunkt, avisering MSB-LMA  
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

5. Projektering 
Allmän plats 

 Projektering gator, gc-vägar, parkanläggningar, VA 
och övriga ledningar  
 

 Projektering samordnas med projektering på fastighet. 
 Val av utformning, godkännande av handlingar, 

förberedelse för upphandling 

 Avstämning mot budget 

MSB-gata, 
Ledningsdragande bolag 
 
DelPL(ap), exploatör 

MSB-gata och 
exploatören 

PL och delPL (ap) 

 
 
 

 

6. Projektering, kvartersmark  Projektering av anläggningar på kvartersmark Exploatör  

7. Överenskommelse om 
fastighetsreglering och 
släntavtal 

 Genomföra marklösen och teckna släntavtal med 
enskilda fastighetsägare inom området. 

 Jfr punkt 3 

MSB-mex, MSB-gata  

8. Samordningsmöte med 
exploatör inför bygglov 

 Avstämning av projektet gentemot detaljplan, 
exploateringsavtal, tidsplan, budget mm inför 
bygglovprövning  

 Etableringsplan, Vegetationsplan 
 Trafik under byggnadstiden (TA-plan) 
 Nybyggnadskartor 

PG, exploatör 
 
 
Exploatör 
Exploatör 
MSB-LMA 
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9. Bygglov och Bygganmälan  Inlämning av ansökan om bygglov, rivningslov eller 
marklov, bygganmälan 

 Bygglovhandläggaren informerar PL och PG om att 
ansökan om bygglov inkommit för bevakning av 
avtalsfrågor och utförandefrågor kopplade till ansökan 
om bygglov 

 Ev. kompletteringar av inlämnat underlag, slutlig 
prövning av ansökan. 

 Beslut 

Exploatör 
 
MSB-bygglov 
 
 

 
MSB-bygglov 

 
 
 
 

 
 
 
 

SBN alt. Delegation 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

10 Upphandling  Upphandling av anläggningar på allmän plats, 
avstämning mot budget och med PL 

 Upphandling av anläggningar på kvartersmark 

DelPL (ap), ev. 
ledningsdragande bolag 
Exploatören 

SBN alt delegation 

11 Samordningsmöte med 
exploatör inför byggstart 

 Avstämning av projektet gentemot detaljplan, 
exploateringsavtal, tidsplan, budget mm inför 
byggstart. 

PG, exploatören  

12 Inför byggstart Kvartersmark 
 Bygganmälan, anmälan av kvalitetsansvarig 
 Byggsamråd, godkännande av kvalitetsansvarig 

 

 Beslut om vad som ska ingå i kontrollplan 
 Kontroll av fastighetsbildning och marklösen 
 Utsättning med godkänd mätningsteknisk kompetens 
 Besiktning befintliga gator 
 Etableringsplan, Vegetationsplan 

upprättande 
godkännande 
 

 Trafik under byggtiden (TA-plan) 
Allmän plats 

 Bygglov, etablering mm 
 Trafik under byggtiden (TA-plan) 
 Utsättning med godkänd mätningsteknisk kompetens 

 
Exploatören 
MSB-bygglov i samråd 
med PG 

MSB-bygglov 
DelPL(ap), MSB-mex 
Exploatör 
MSB-gata 
 
Exploatören 
MSB-mex, planmiljö, 
natur 

Exploatören 
 
MSB-gata 
Entreprenör 
Entreprenör 

 
 
 
 

 
 
MSB-LMA 
 
 
 
 
 
MSB-gata 

 
MSB-bygglov 
MSB-gata 
MSB-LMA 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande Beslut 

13 Byggskede  Utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 
 Utbyggnad gata, gc-vägar, park, ledningar på allmän 

plats 

Exploatören 
MSB-gata, 
ledningsdragande bolag 

 

14 Samordningsmöten med 
exploatör 

 Avstämning av projektet gentemot exploateringsavtal, 
tidsplan, budget mm. Mötesfrekvens efter behov. 

PG, exploatör  

15 Slutbesiktning allmän plats 
 

 Godkännande av entreprenaden samt övertagande av 
anläggning och kontroll av relationsritningar 

 Avstämning med PL 

DelPL(ap), 
ledningsdragande bolag 
DelPL(ap) 

MSB-gata 

16. Slutbevis 
 

 Begäran om slutbevis med bilagd styrkt kontrollplan 
 

 Fastställande av ev. relationsritningar (om utförande 
avviker från beslutet). Utfärdande av slutbevis  

Byggherre/ 
kvalitetsansvarig 
MSB-bygglov 

 

17. Ekonomi  Debitering av gatukostnader 
 Fakturering enligt exploateringsavtal 

MSB-mex, gata 
MSB-mex, gata 

 

18 Avstämningsmöte  Avstämning för att klargöra vad som ev. återstår för 
att anse att projektet är slutfört.  

PL  
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

Nr Moment Åtgärd Ansvarig för utförande  Beslut 

19 Uppföljning Arbetsprocessen 
 Hur fungerade överlämnande från planskedet? 
 Höll tidsplanen? 
 Kunde arbetet ha bedrivits effektivare? 
 Har samordningen fungerat internt och externt? 
 Förutsättningar för delaktighet? 
 Har synpunkter beaktats? 

 
Sammanställa erfarenheter 
 

PL  

 
 

Överlämnande från genomförandeskedet till utvärderingsskedet sker när projektet är ”slutfört”. Särskilt möte skall hållas av PL. 
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0. PROJEKTSTART 1. PLANPROGRAM 2. DETALJPLAN 3. GENOMFÖRANDE 4. UTVÄRDERING 

4. UTVÄRDERING 
Mål: Att utveckla kommunens samhällsbyggnadsprocess  

Deltagare: PL, DelPL, PG och övriga projektdeltagare under processen. 

Vad ska utvärderas 
Arbetsprocessen 
Sammanställa tidigare gjorda uppföljningar 
 
Resultatet 
 Avstämning gentemot 

-planinriktningen 
-ramavtal/exploateringsavtal och övriga ev. avtal 
-kommunens mål 

 Kvalitet beträffande 
-lokalisering 
-innehåll/funktioner 
-gestaltning/utformning 

 Uppfyller projektet förväntningarna från projektstart? 
 Projektekonomi – avstämning gentemot projektbudget  
 
Uppföljning 
 Drifterfarenheter då projektet varit utbyggt och i bruk en tid 
 Brukarerfarenheter t.ex. enkät 
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BILAGOR    
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Bilaga 1. Begrepp kring detaljplaner 
 
När vi upprättar en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) finns delskeden: Programskede, plansamrådsskede, utställningsskede, (godkännande-) och 
antagandeskede samt vid en eventuell överklagan, en tid då vi väntar på att prövningen av överklaganden ska bli färdig. 
För detaljplaner som upprättas med enkelt förfarande finns följande delskeden: Plansamråd, underrättelseskedet, antagandeskedet samt ev. prövning av över-
klaganden. 

Program för detaljplan (planprogram) 
Program för detaljplaner ska upprättas vid normalt planförfarande. om det inte är uppenbart onödigt, t.ex. då översiktsplanen är tydlig eller om detaljplanen kan 
hanteras med enkelt förfarande. 
Ett planprogram ska innehålla utgångspunkter och mål för detaljplanen. Omfattningen av programmet anpassas till planens betydelse och konsekvenser och om 
planuppdraget inte stämmer överens med översiktsplanen. 
Planprogrammet skickas vanligtvis ut på samråd till samma krets som under plansamrådet (se nedan). Ibland omfattar planprogrammet ett större område som 
sedan delas upp i flera detaljplaner. Med beaktande av de synpunkter som kommer in tas planhandlingar fram. 
Programhandlingarna består av en programbeskrivning samt en behovsbedömning av om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömning; se under rubriken miljöbedömning. 

Planhandlingar 
Planhandlingarna benämns efter det skede befinner sig i: Samråds-, utställnings- resp. antagandehandlingar. Planhandlingarna består av 
1. Plankarta med planbestämmelser 
2. Planbeskrivning med behovsbedömning av miljöbedömning och ev. illustrationer 
3. Genomförandebeskrivning 
4. Ev. utredningar som fogas till planen, t.ex. bullerutredning 

Efter respektive skede upprättas redogörelser för remisser, samråd och utställningar. 
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Plankarta med bestämmelser 
Detta dokument utgör själva detaljplanen och antas av kommunfullmäktige (vid enkelt planförfarande av samhällsbyggnadsnämnden). Planen utformas på en 
grundkarta som tas fram av lantmäteriavdelningen. Plangränsen visar vilket område som omfattas av planen. Detaljplanen ska visa användningen av mark och 
vatten för olika ändamål: Allmän plats (gata. natur, park), kvartersmark (bostäder, kontor, industri m.fl.) och vattenområden. De olika ändamålen skiljs från 
varandra av användningsgränser. Egenskapsgränser skiljer mark med olika bestämmelser om utformningar, begränsningar av var marken får bebyggas m.m. 
Med planbestämmelserna reglerar man var, vad, hur mycket och på vilket sätt man får bygga. T.ex. användningen bostäder, 5 000 kvm bruttoarea och högst 
fyra våningar. 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte, innehåll och konsekvenser. Huvudrubrikerna är normalt syfte, plandata, tidigare ställningstaganden, 
behovsbedömning samt förutsättningar och förändringar. Under respektive rubrik beskrivs platsens förutsättningar, förslaget och till sist vilka konsekvenser 
förslaget medför. Både de miljömässiga och de sociala konsekvenserna bör beskrivas. 
I planbeskrivningen kan olika illustrationer ingå liksom eventuella utdrag ur eller redovisning av utredningar eller gestaltningsprogram som ligger till grund för 
planens utformning. 

Genomförandebeskrivning 
I genomförandebeskrivning redovisas när, hur och av vem projektet genomförs. I beskrivningen finns oftast kostnader och kostnadsansvar angivna samt vilka 
tekniska utredningar som utförts respektive kvarstår att utföra för att planen ska förverkligas. Huvudrubrikerna i en genomförandebeskrivning anger normalt 
organisatoriska frågor (huvudmannaskap och avtal m.m.), fastighetsrättsliga frågor, ekonomiska frågor, tekniska frågor samt administrativa frågor. 

Miljöbedömning 
Planhandlingarna ska innehålla en behovsbedömning av om planen antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som 
anges i bilaga 2 och 4 till Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om slutsatsen är att planen inte leder till betydande miljöpåverkan ska 
det finnas ett motiverat ställningstagande med tydliga skäl till denna bedömning. 

Om bedömningen görs att planen antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. 
Miljöbedömningen är en process och MKB:n är dokumentet som ska svara på frågor om hur olika miljöaspekter berör planområdet och hur exploateringen 
påverkar miljön. 1 MKB:n jämförs planförslaget med ett nollalternativ (t.ex. att inget görs eller att gällande plan genomförs). Första steget är att avgränsa 
innehållet i MKB:n. Innan kommunen bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB:n, ska kommunen samråda med de kommuner och 
länsstyrelser som berörs av planen. Samrådet bör ske tidigt i planprocessen, lämpligen i programskedet eller senast före samrådet om själva planförslaget. 



 

 
 

PLEXMAN 48

MKB:n ska bland annat innehålla; sammanfattning av planens innehåll och syfte, beskrivning av miljöförhållanden nuläge och nollalternativ, rimliga 
alternativ och betydande miljöpåverkan, beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder, 
sammanfattande redogörelse, åtgärder för uppföljning och övervakning, icketeknisk sammanfattningÖvriga planhandlingar 
I planhandlingarna kan ytterligare material ingå, såsom särskilt illustrationsmaterial, gestaltningsprogram och särskilda utredningar i den mån detta inte ingår i 
planbeskrivningen. 

Samråd 
När ett plansamråd upprättas ska samråd ske med Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och ev. berörda kommuner. Kommunen ska också ge möjlighet för bl.a. 
fastighetsägare, boende samt myndigheter, föreningar och andra som har ett väsentligt intresse av förslaget att ta del av det och kunna lämna sina synpunkter 
Efter samrådet sammanställs synpunkter från remissinstanser, fastighetsägare och andra till en samrådsredogörelse. Den ska berätta både hur samrådet gått till 
och vad som kommit fram under samrådet. Samrådsredogörelsen innehåller förutom de synpunkter som kommit in även kommentarer (och motiveringar) på 
synpunkterna med förslag till ändringar av detaljplanen eller varför planen inte ändras. 

 

Utställning 
När detaljplanens utformning kan anses vara klar ska en utställning ske av planförslaget. De formella kraven på utställningen är noga reglerade i PBL. bl.a. ska 
utställningen kungöras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Sakägare enligt fastighetsförteckning, länsstyrelsen med flera ska underrättas om 
utställningen. Skriftliga invändningar från sakägare ska ha kommit in t i l l  kommunen senast under utställningstiden för att de senare ska kunna överklaga 
antagandebeslutet. 
Ett utlåtande över utställningen ska upprättas som innehåller samma moment som samrådsredogörelsen. 

Godkännande och antagande 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den t i l l  kommunfullmäktige för antagande. De som lämnat skriftliga synpunkter senast 
under utställningen informeras om godkännandebeslutet och utställningsutlåtandet samt när detaljplanen förväntas behandlas av kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 
Detaljplanen behandlas i kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige. Samtidigt behandlas eventuella exploateringsavtal.  

Miljöbedömning av planer - antagande 

I planer där en miljöbedömning med tillhörande MKB har gjorts, ska kommunen när planen har antagits göra en särskild sammanställning. Denna ska redovisa 
hur miljöaspekter har integrerats i planen, hur synpunkter från samråd och hur MKB:n har beaktats. Dessa uppgifter bör sammanställas redan inför beslutet om 
planen och utgöra underlag för motivering av antagandebeslut.  
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Överklagande 
Efter antagandet anslås beslutsprotokollet på kommunens anslagstavla och de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda underrättas om beslutet. De 
kan överklaga till länsstyrelsen inom tre veckor efter det att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har anslagits och om de inte får rätt hos 
länsstyrelsen kan man överklaga t i l l  regeringen. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar eller om Länsstyrelse/regering avslagit överklagandena vinner beslutet att anta detaljplanen laga kraft. Därigenom uppstår en rätt att bygga 
enligt detaljplanen och man kan söka bygglov och genomföra projektet. 
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Bilaga 2. Projektstyrning för samhällsbyggnadsprocessen 
 

Utgångspunkter 
Projektstyrningen utgår från kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens och miljönämndens reglementen samt beslut om 
organisation av samhällsbyggnadsfrågorna. Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt styr vilka projekt organisationen arbetar med. 

 
Ansvar 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för en hållbar samhällsutveckling. I detta ingår bl a ansvar för övergripande 
miljöfrågor, översiktlig fysisk planering, övergripande kommunikations- och infrastrukturfrågor, mark- och bostadspolitik samt 
ansvar för utveckling av de regionala stadskärnorna. Med detta ansvar följer bl a  uppgiften att upprätta och aktualitetsförklara 
översiktplan och upprätta och följa upp en projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen fullgör också kommunens 
uppgifter som markägare. På delegation från kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsen planprogram, lämnar planuppdrag 
och beslutar i mark- och fastighetsärenden. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ekonomiskt ansvar för samhällsbyggnadsprojekten och ansvarar för exploateringsbudgeten. 
För exploateringsprojekt finns investeringsmedel i kommunstyrelsens budget intill dess att genomförandebeslut fattats.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör, med undantag för översiktsplaneringen,  kommunens uppgifter inom plan och 
byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden upprättar detaljplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Nämnden beslutar i vissa fall 
om antagande av detaljplaner. Nämnden ansvarar för byggnation, drift och underhåll av gator och parker samt frågor som rör uttag av 
gatukostnader.  
 
Miljönämnden 
Miljönämnden medverkar i planering där natur-, miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs. 
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Projektstyrning 

 
Organisation 
Projektstyrningsmodellen utgår från att en projektledare har det samlade ansvaret för sitt projekt från start till mål, d v s från det 
uppdraget som projektledare utdelats till dess projektet avslutats med en slutredovisning.  
För styrning och ledning av projektet samt samordning med andra projekt finns en ledningsgrupp, Plansam, med tjänstemän från 
MSB och KSF och en styrgrupp, Styrgruppen för fysisk planering, med politiker och tjänstemän. Plansam och styrgruppen är 
gemensam för alla samhällsbyggnadsprojekt i kommunen, men har en ledande och styrande roll speciellt för de större projekten. 
 
Beslut 
Beslut fattas enligt reglementen och delegationsordningar för respektive nämnd/KS. Rutiner och beloppsgränser enligt nedan 
diskuteras mellan KSF och MSB.Följande beslut är centrala för projektets styrning: 
 
Inriktningsbeslut  
För alla exploateringsprojekt fattas inriktningsbeslutet av kommunstyrelsen när ett program för detaljplan visat att projektet bör gå 
vidare i processen. För investeringsprojekt med en budget över xx kr fattas inriktningsbeslut av kommunstyrelsen när en förstudie 
visat att projektet bör gå vidare i processen. 
Inriktningsbeslutet ska innehålla: 
- projektbeskrivning/omfattning 
- bedömning av måluppfyllelse 
- tidplan 
- budget 
- konsekvensbeskrivning (investeringsplanen, projektplanen, miljö, kommunalekonomiska konsekvenser m. m.) 
- planuppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om ny detaljplan erfordras 
- i förekommande fall ramavtal med exploatör. 
 
För övriga investeringsprojekt enligt projektplanen gäller kommunplanen som inriktningsbeslut.  
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Genomförandebeslut  
Genomförandebeslut för exploateringsprojekt fattas av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen antas och exploateringsavtal 
godkänns. Genomförandebeslut för investeringsprojekt fattas av kommunfullmäktige i förekommande fall i samband med genomförandeavtal, 
om nettoinvesteringen överstiger xx kr. Beslutet anger ramarna för projektet och innebär att projektbudgeten låses. Det är villkorat av att avtal 
och detaljplan vinner laga kraft. 
 
Genomförandebeslut för exploateringsprojekt och investeringsprojekt med budget i kommunstyrelsen ska innehålla: 
- projektbeskrivning/omfattning 
- bedömning av måluppfyllelse 
- tidplan 
- budget 
- konsekvensbeskrivning (investeringsplanen, projektplanen, miljö, kommunalekonomiska konsekvenser m. m.) 
- uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra utbyggnad av allmänna platser 
- beslut att överföra medel till sbn:s budget. 
-  Beslut att godkänna exploateringsavtal / genomförandeavtal 
 
Genomförandebeslut för investeringsprojekt med budget hos samhällsbyggnadsnämnden fattas av samhällsbyggnadsnämnden och underställs 
kommunfullmäktige om nettoinvesteringen överstiger xx kr. Beslutet ska innehålla: 
- projektbeskrivning/omfattning 
- bedömning av måluppfyllelse 
- tidplan 
- budget 
- konsekvensbeskrivning (investeringsplanen, projektplanen, miljö, kommunalekonomiska konsekvenser mm.) 
 
Anskaffningsbeslut gäller som genomförandebeslut om nettoinvesteringen är mindre än x kr och ligger inom budgetram. 
 
Om projekten följer respektive uppdrag behövs inga ytterligare beslut i KS, KF eller samhällsbyggnadsnämnd. Avvikelser ska rapporteras. 
Riktlinjer för detta är under utarbetande. 
 



 

 
 

PLEXMAN 53

Bilaga 3. PM ang ekonomiprocessen för Plexman   
Inom ramen för arbetet med Plexman ingår även hanteringen av samhällsbyggnadsprojektens ekonomi som är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. 
Samhällsbyggnadsprojekt är ett samlingsnamn för exploaterings- och investeringsprojekt som finns i kommunens Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. 
Exploateringsprojekt är projekt som skapar ett värde på kommunal eller privat mark och medför i regel investeringar som helt eller delvis finansieras av en 
exploatör. Rena investeringsprojekt omfattar ingen exploatering och är i regel skattefinansierade. I Projektplanen ingår förutom exploateringsprojekt också de 
investeringsprojekt som är en förutsättning för eller av större betydelse för exploateringsprojekt och/eller kommunens utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden 
har också investeringsprojekt som inte ingår i Projektplanen. I detta PM avses ekonomiprocessen för exploateringsprojekt om inget annat anges.   
 
I det följande bör beaktas att olika typer av samhällsbyggnadsprojekt har olika förutsättningar och kan därför behöva behandlas på olika sätt, t ex större 
exploateringar, projekt som regleras med exploateringsavtal, småhusområden med många enskilda markägare etc.  
I ekonomiprocessen för samhällsbyggnadsprojekten kan två olika huvuddelar urskiljas:  
 Att ta fram kalkylunderlag och budget för projekten 
 Uppföljning och redovisning av projekten 
 
Exploateringskalkyler och budget 
Olika typer av kostnader/ intäkter 
Med hänsyn till karaktären av olika inkomster och utgifter i ett exploateringsprojekt kan dessa delas upp under följande rubriker: 
 Kvartersmark 
 Allmänna anläggningar 
 
 Detaljplan 
 
Kvartersmark avser inkomster och utgifter i samband med förädling av mark i en planerings- och exploateringsprocess. I programskedet definieras och 
uppskattas de utgifter för kvartersmark som projektet medför.  En bedömning sker även av framtida markintäkter. Markkostnader kan exempelvis vara  
- Markförvärv 
- Iordningställande av mark (rivning, markundersökning, fornlämningar etc.)  
- Konsultkostnader 
- Direktanknutna administrationskostnader o försäljningskostnader 
- Fastighetsbildning 
- Gemensamhetsanläggningar 
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- Detaljplan (om det är kommunägd mark som planläggs) 
Under planarbetets gång förbättras intäkts-och kostnadsberäkningarna successivt som underlag för projektens budget och i samband med antagande av 
detaljplan utarbetas en kalkyl som för kvartersmarksdelen  redovisar nettointäkten vid kommande markförsäljning.  
För de allmänna anläggningar som skall byggas ut inom ett exploateringsområde genomförs också en successivt förbättrad kalkyl som underlag för budget.  
I kostnaden för de allmänna anläggningarna (anskaffningsvärde) ingår utgifter för: 
- Inköp av mark (som behövs för allmänna anläggningar) 
- Kostnader för utbyggnad (entreprenadkostnad, byggledning o kontroll) 
- Konsultkostnader (utredning o projektering)  
- Fastighetsbildnings- och lagfartskostnader.  
 
Anskaffningsvärdet ska minskas med gatukostnadsersättningar enligt gatukostnadsutredning eller avtal och en nettokostnad redovisas i budget. Förutom 
allmänna anläggningar inom ett exploateringsområde krävs ofta investeringar i s.k. generalplaneanläggningar i anslutning till exploateringsområdet som 
behöver byggas för att kunna genomföra projektet. Dessa anläggningar finansieras normalt via skattemedel.  
Den tredje delen av utgifterna för projekt avser detaljplan. Utgifterna för upprättande av detaljplan skall täckas av inkomster antingen via planavtal som MSB-
plan tecknar med fastighetsägaren/exploatören eller via bygglovavgifter. Principen är att denna verksamhet skall vara självfinansierad. Genom bygglovtaxan 
tas en schabloniserad planavgift ut. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och tas ut i samband med att detaljplanen tas i anspråk, när fastighetsägaren gör 
bygganmälan.  

 
Budget och uppföljning    
Budget 
I kommunstyrelsens budget finns exploateringsbudgeten (inkomster och utgifter för mark) samt investeringsmedel för exploateringsprojekt som är i  
planeringsskedet  och i samhällsbyggnadsnämnden finns medel för investeringar exploateringsprojekt som är i genomförandeskedet samt budget för  
investeringsprojekt. I samband med att genomförandebeslut fattas av kommunstyrelsen överförs ett exploateringsprojekts investeringsbudget från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandebeslut fattas i samband med att detaljplan antas och exploateringsavtal godkänns. 
Genomförandebeslutet innebär att projektbudgeten låses och är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner avtal och antar detaljplan. Beslutet innebär 
också att uppdrag ges till samhällsbyggnadsnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra detaljplanen. 
 
MSB-mex ansvarar för budgetunderlag för exploateringsprojekten och hämtar in underlag från övriga avdelningar på MSB. MSB-gata ansvarar för 
budgetunderlag för investeringsprojekt som finns i samhällsbyggnadsnämndens budget. KSF-utv sammanställer projektekonomin för alla 
samhällsbyggnadsprojekt som finns i Projektplanen och redovisar till ledningskontorets ekonomiavdelning.  
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Genom ”Mål och budget” beslutar kommunfullmäktige om en ekonomisk ram för alla samhällsbyggnadsprojekt. Beslut för nästkommande år fattas i juni året 
innan. I november månad när verksamhetsplan för nästkommande år för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden behandlas läggs även fram förslag 
om slutlig budget för samhällsbyggnadsprojekt för respektive nämnd. Då har en uppdelning skett av vilka projekt som ska finnas i kommunstyrelsens 
respektive samhällsbyggnadsnämndens budget. Budgeten delas också upp på genomförandeprojekt och planeringsprojekt för respektive nämnd. En särskild 
projektbilaga med specifikation av budget för respektive genomförandeprojekt bifogas beslutet. Budget för samhällsbyggnadsprojekten fastställs slutligen av 
kommunfullmäktige när kommunplanen antas i januari månad.  
 
 
Uppföljning 
Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker uppföljning av samhällsbyggnadsprojekten i samband med delårsrapporter och bokslut. Uppföljning görs 
av respektive nämnd och per projekt när det gäller exploateringsprojekt i genomförandeskedet.. För uppföljning av exploateringsprojekt i planeringsskedet 
redovisas inte enskilda projekt utan endast en redovisning totalt utifrån den beslutade ramen. Större avvikelser rapporteras. Vid årsbokslut ska även en 
ekonomisk slutredovisning ske av de genomförandeprojekt som avslutats under året.  
Löpande under året bokförs alla kostnader och intäkter för respektive projekt av MSB:s olika avdelningar på ett och samma projektnummer. Respektive 
avdelning följer kontinuerligt upp sin del av projektet och rapporterar avvikelser till projektledaren. MSB-mex följer upp budgeten för respektive projekt. 
MSB-gata ansvarar för uppföljning av rena gatuprojekt. KSF-utv gör en sammanställning av alla projekt i Projektplanen och redovisar till 
ekonomiavdelningen på KSF.   
 
Principer för redovisning 
Den tidigare redovisade uppdelningen mellan olika typer av inkomster och utgifter  innebär att kvartersmark och allmänna anläggningar behöver redovisas och 
bokföras separat.. För kvartersmark resultatförs och redovisas nettoinkomsten det år som markförsäljningen genomförs. För allmänna anläggningar bokförs 
anskaffningsvärdet minskat med gatukostnadsersättningar och överförs till anläggningsregistret när anläggningarna är slutbesiktigade.   
 
Kostnader för projektarbete  
Program- och planskedet. Om detaljplanen finansieras via plankostnadsavtal ska alla projektdeltagares kostnader för detaljplanen debiteras 
fastighetsägaren/exploatören. Undantag från detta utgör myndighetsutövning eller motsvarande (t.ex. miljönämndens m.fl. nämnders behandling av 
planförslaget) samt kostnader som täcks av andra ersättningsregler (bygglovavgifter, lantmäteriets förrättningstaxa, gatukostnadsersättningar m.fl.). 
Projektdeltagarna redovisar sin tid till planavdelningen. Samma princip gäller för detaljplaner som finansieras via planavgift (t.ex. i förnyelseområden).  
 
Under planläggningsskedet uppkommer krav på underlag från olika håll. Särskilda konsultinsatser kan komma att krävas. Dessa kostnader täcks direkt av 
fastighetsägare/exploatör eller, om de upphandlas av kommunen, av plankostnader via avtal, planavgift, eller skattemedel.  
 
Under genomförandeskedet ska MSB-gatas kostnader för utbyggnad av gator (projektering, utbyggnad av gator, projektledning mm) med egen personal och 
med upphandlade konsulter/entreprenörer debiteras exploateringsprojektet.   
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Exploateringsprocessen  
 
 
Planprogram Detaljplan Genomförande Uppföljning 
 

KS KS/KF 
”Typgator” Förprojektering Projektering    Upphandling        Utbyggnad 
 
 
Schablonkalkyl Plankalkyler(successivt) Slutkalkyl            Anbud Efterkalkyl 
 
   
Första budget Budget för genomförande Återkoppling 
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Bilaga 4. Externa projekt

Exempelvis Trafikverkets projekt 

Deltagare Projektgrupp: 

MSB-plan 
MSB-planmiljö 
MSB-mex 
MSB-gata (PL) 
MSB-LMA 
MSB-natur 

Ev. andra berörda avdelningar/förvaltningar och bolag (MSB-MTA, MSB-bygglov, KSF-
utvecklingsavdelningen, BUF, KUF, SÄF, Huge Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB). 

Gruppens sammansättning kan variera beroende på projektets karaktär och vart i 
processen projektet befinner sig. 
 

Process Trafikverket: 

 
 
FÖRSTUDIE 
 

VÄGUTREDNING 
 
JÄRNVÄGSUTREDNING 

ARBETSPLAN 
 
JÄRNVÄGSPLAN 

 
BYGGHANDLING 

 
UTBYGGNAD 
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Roller (i förstudie, vägutredning/järnvägsutredning, arbetsplan/järnvägsplan) 

Projektledaren: 

Projektledaren är kommunens kontaktperson mot Trafikverket (eller annan extern 
huvudman) och representerar själv eller med / genom andra projektdeltagare kommunen 
på möten. Projektledaren stämmer av och informerar projektgruppen och genomför 
interna projektgruppsmöten. 

MSB-plan: 

Bevaka plan- och övergripande landskapsfrågor 

MSB-planmiljö: 

Bevaka buller, luft och dagvattenfrågor, samt deltager i arbetet med 
Miljökonsekvensbeskrivningen 

MSB-mex: 

Skriva avtal, genomföra marklösen samt bevaka kommunala markägarfrågor. 
Vara länk mellan projektgruppen och KSF-utvecklingsavdelningen 

MSB-gata: 

Bevaka trafik och vägutformningsfrågor 

MSB-LMA: 

Bevaka befintliga rättigheter och servitut samt genomföra förrättningar 

MSB-natur: 

Bevaka naturvård, vattenvård och naturreservat. 
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Roller (i bygghandling och utbyggnad) 

Arbete pågår med denna process 

 

 

 

Remisser: 

Förstudie, vägutredning / järnvägsutredning och arbetsplan / järnvägsplan skickas till 
kommunen på remiss från Trafikverket. 

Remissen skickas till kommunstyrelsen som tar ställning till om remissen ska besvaras, 
och skickar i sådant fall en intern remiss till SBN och MN. 

Projektledaren ansvarar för att besvara internremissen för MSB:s räkning med hjälp av 
projektgruppen (som förankrar svaren på resp. avdelning). Remissvaret behandlas i SBN 
och MN för att sedan skickas vidare till kommunstyrelsen där KSF-utv bereder ärendet 
och skriver ett tjänsteutlåtande inför beslut i kommunstyrelsen. 


