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Process för uthyrning av moduler
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Beslut att intresse 
finns att offerera 

Meddelande om 
avböjande till kund

Behov att hyra 
tillfälliga lokaler

Beslut om att anta 
eller förkasta offert

Mottar eller 
införskaffar 

förfrågan/offert-
underlag om 
aktuellt objekt

Mottar offert och 
utvärderar offert

Registrera 
affärsmöjlighet i 

Jeeves

Upprättar offert/
förfrågnings-

underlag

Ritning 1:100
Hyreskalkyl

Offert
Modulkoll

Skickar offert och
offertritning och 
anbud på kund

Aktiv bearbetning
av marknaden

Annonser ,mässor
besök, referenser

Gruppmail order 
och 

projekttidplanInfor
mation om 
ekonomi

Skapar projekt/
uppdrag av 

affärsmöjlighet i 
Jeeves

Håller Projektmöte

Utarbeta offert och
offertritning 1:100
göra hyreskalkyl 

och ev 
grovplanering av 

leveranstid

Mottar order/
beställning

Tilldelningsbeslut
Inköpsorder

Registrerar 
företag och 
prospekts i 

Jeeves.

Anlitar konsult
Hänsyn till LOU

Skickar eller 
lägger ut på 

internet

Mottar och 
avslutar 

affärsmöjligheten

Drift och 
skötselinstruktioner

Bokar material 
,arbetsmoment 

och tider

Överlämnar 
inköpsanmodan till

inköp vid behov                                                           

Fastställer 
modulval

Ritningar och 
arbetsordrarArbetsritningar Inköpsanmodan Relationsritningar

Upprättar 
ritningar

Upprättar 
relationsritningar

Granskar 
returbesiktnings-

protokoll

Överlämnar 
arbetsritningar och 

arbetsordrar till 
produktion

Registrerar i 
kontrakt

Upprättar Drifts-& 
skötselinstruktioner vid 

anmodan

Arbetsorder 
från Jeeves

Underlag

Utarbetar 
beräknings-

underlag

Emottar 
dokument

Projektmapp
(digitalt)

Emottar ritningar

Kundanpassar 
eller 

rekonditionerar 
modulen

Relationsritnings-
underlag

Protokoll och 
produktionslogg

Rapporterar 
leveransklar modul

Överlämnar 
egenkontroll-
dokument till 

besiktningsman

Upprättar och 
överlämnar 

relationsritnings-
underlag

Dokumenterar 
egenkontroll /
tillverknings-

kontroll

Levererar material

Kvitterar material i 
affärssystemet

Väljer plocklista Plockar material

JeevesPlocklistor

Överlämnar drift-och 
skötselinstruktioner 
till projektsäljaren

Stämplar 
tidrapport

Tidrapport

Besiktningsman 
skannar in

dokumenten

Protokoll lagras 
digitalt

Överlämna kopior 
till projektsäljaren

Grovplanering av 
projekt

Uppdaterar och 
justerar tider efter 

beredning

Utför 
bristkontroller i 
affärssystemet

Jeeves JPS

Jeeves JPS

Håller 
planeringsmöte 

med 
arbetsledningen

Jeeves 

Emottar
 dokument

Dok.ID

7:2

Kundens Tend 
Sign ii Opic
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Kallar vid behov till 
projektmöte med 
underleverantörer

Överlämning av 
projektet

Kvalitetsansvarig 
mottar egenkontroll-

dokument

Kallar vid behov till 
avstämningsmöte 

med kund/
beställare

Överlämnar  till 
ekonomi för 
fakturering

Ritningar
Montageinfo.

Arbetsmiljö-, miljö- 
och riskinventering 

för projektet.

Håller 
avstämningsmöte

Egenkontroll-
dokumentSe 

inköpsprocesser

Beställaren
Går igenom 

förutsättningarna 
inför uppstart

Projektmöte med 
leverantör / 
entreprenör

Översända egen-
kontrolldokument 

till 
kvalitetsansvarig

Se
Kundfaktura 
processen

Möte - 
genomgång av 
montageförut-

sättningar, 

Fastställa 
projekttidplan

Avvikelsrapporter, 
montagerapport, 

underlag relations-
ritningar mm.

Initierar köp av 
kritiskt material 

samt upphandling 
av eventuella 
entreprenader

Projektpärm 
upprättas

Uppföljningsmöte/
återrapportering 
med montörer

Överlämnar och går 
igenom Drift och 

skötsel-instruktioner

Emottar Drift- och 
skötselinstruktioner 
samt Egenkontroll-

dokument

Tidplan

Leverans utförd

Utför montage Upprättar 
rapporter mm.

Utför 
leveranskontroll

Utför arbetsmiljö-
åtgärder före  

arbeten startar på 
arbetsplatsen

Moduler 
transporteras - 
Montör reser till 
arbetsplatsen

Erhåller 
projektpärm

Förbereder 
montage

Dagbok

TEKNIK LAGER

PRODUKTIONSPLANERING

MONTAGE/DEMONTAGE

REKONDITIONERING OCH 
KUNDANPASSNING

Protokoll från 
leveranskontroll

PROJEKTSÄLJARE

KUND/BESTÄLLARE

Riskinventering/
skyddsrond

Dok.ID

7:2

Beställaren 
Har första 
byggmöte

Ev UE 
entreprenad

Gå igenom risk- 
inventering av 

projektet, 
ställningar, etc.

Ta bort 
ställningsmaterial, 

mm

Upprätta 
hyreskontrakt

Hyreskontrakt

Mottager 
hyreskontrakt för 

signering

Stopp

Bygglov klart

Nej

Ja

Risk för att över-
lämnandet av projektet 

försenas

Registrera ev 
avvikelser som har 
framkommit ihop 
med etablering/

avetablering

Nej
Ja

PROJEKT-
SAMORDNARE


