
Jag vill…
Vad finns?

Boknings- och bidragssystem för 
kultur och fritidsverksamheten 



Effektmål 
§  enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda 

kommunala lokaler och söka bidrag. 

§  öppnare tillgång till information ger ett effektivare utnyttjande av 
kommunala lokaler och en ökad möjlighet att få insyn i 
beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag 

§  boknings- och bidragsprocesserna är effektivare både för 
privatpersoner, föreningar, företag och för den kommunala 
förvaltningen. 



Det här har hänt! 

2013-2014 
 
 
 

2015 
 
 
 

   2016-2017 
 
 
 

? 

21 maj 
20 kommuner 

18 sept 
50 kommuner 

13 jan 
78 kommuner 



Projektmål 
§  säkerställa att kravspecifikationen för boknings och bidragssystem för 

kultur och fritidsverksamheten är känd hos övriga svenska kommuner så 
att dessa har förutsättningar att besluta om att ansluta sig till 
upphandlingen. 

§  involvera de kommuner som beslutar att ansluta till den gemensamma 
upphandlingen i projektet. 

§  tydligt definiera vilka bastjänster som ska finns på den nationella nivån. 
§  fastställa upphandlingsstrategi. 
§  Planera upphandlingsprojektet och slutföra förfrågningsunderlaget 

utifrån fastställd upphandlingsstrategi. 



Jag vill… 
Vad finns? 



Sara och Oskar 
Från ansökan till beviljat bidrag 



Innebandymammorna 
Från bokning till genomförd aktivitet 



Viktor, 13 år 
Vill boka en ridlektion på den kommunala 
ridskolan 



Nyttjandegrad 

Marie, handläggare 
Fördela tider till en förening 

Rapportering deltagare 

Ansökan 
Vi önskar tid 

i lokal för 
Gothia cup 



Visfestival i Mällby 
Boka ett evenemang 



Privatpersoner Statistik 
Uppföljning 

Journalister Skolor 

Politiker 

Anläggningsägare 

Tjänstemän 



Hur nöjd är du med din befintliga it-lösning? 
Hur fri är du att byta it-lösning? 



Nationell nivå  
 
 
 

Juridiska 
personer 

Folkbokföring 
 

Företag 

Förening Fastigheter 

Byggnad 

Kommunal nivå 

Bidrags- 
regler 

Svensk 
eLegitimation 

Bidrag 

Boknings-
objekt 

Bibliotekskort, 
”eLeg light” 

Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst 

Förvaltningsgrupper 

Systemägare 

Karta 

Boknings-
regler 

Lotteri-
tillstånd 

Bas-tjänster 

Andra aktörer 

Tjänst Tjänst 

Anläggning 

Tjänst 



Upphandlingsstrategi 

Properitär programvara med 
nyttjanderätt i egen IT-miljö 

Molntjänst som ägs och säljs 
som tjänst av leverantör 

Öppen källkods-programvara 
i egen IT-miljö 

Molntjänst som ägs och levereras 
av gemensam organisation 



 
Intresseanmälan 

via skl.se 

4 feb  
Presentation av projektet på 

SFK’s erfarenhetskonferens 

29 februari 

samarbetsrum.skl.se 

 
Överenskommelse 

31 mars 


