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Enkelhet

• Gör det enklare för medborgare att boka offentliga lokaler, anläggningar med mera, kopplat 
till kultur- och fritidsverksamhet

• Omfattande och väl täckande kravställning med möjlighet till anpassning efter 
verksamhetens specifika förutsättningar

• Utökat avropsstöd för extra hjälp vid era inköp

Hållbarhet

• Tjänsterna möjliggör processer som minimerar pappershantering och utskrifter

• Systemlösningar som undviker inlåsningseffekter, för en digital hållbarhet

Effektivisering

• Molntjänster som inte kräver egen drift av organisationen

• Erbjuder en övergång till mer effektiva arbetssätt för både handläggare och medborgare

• Konkurrensutsättning vid varje avrop för att ge bästa pris och lösning utifrån ert behov

Innovation

• ”Skapat av kommuner, för kommuner”. Samverkan mellan SKR och majoriteten av landets 
kommuner vid framtagandet av ramavtalet och kravställningen

• Erbjuder helt nya systemlösningar på marknaden för att kunna möta den efterfrågan som 
finns

Digitalisering

• Ersätter manuell hantering och handläggning med nya digitala lösningar

• Ger tillgång till ett etablerat nätverk av kommuner som ger stöd i er digitala utveckling

Avtalsuppföljning

• Som rutin följer Adda 
Inköpscentral upp ramavtalet 
när det löpt 6 månader, därefter 
var 12:e månad. 

Användningsområden

• Bokning av egna anläggningar 
och lokaler

• Bokning av andra resurser och 
platser (t.ex. fotbollsplan eller 
båtplats)

• Hantering av 
bidragsansökningar

Avtalstid

2019-09-01 – 2023-08-31

Avropsförfarande

• Förnyad konkurrensutsättning

Leverantörer

• Mebyou AB
• Multisoft AB
• Rbok AB
• Softronic AB

Pris

• För vissa prisposter, exempelvis 
konsulttjänster, finns givna 
takpriser. För andra prisposter 
ska pris lämnas vid avropet och 
vara anpassade efter de 
specifika behoven hos er 
organisation.

• Hur priser inhämtas beskrivs 
utförligt i ramavtalets 
avropsvägledning.

Funktionalitet

• Automatiserad handläggning av 
bokningar

• Administrera aktivitetsstöd
• Schemaläggning (t.ex. för 

föreningar)
• Handlägga bidragsansökningar
• Underlag för utbetalning av 

bidrag
• Underlag för fakturering
• Söka efter anläggningar
• Ta fram rapporter
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Syfte och omfattning

Ramavtalet omfattar systemlösningar för bokning- och bidragshantering för 
kultur- och fritidsverksamheter. Det kan röra sig om en medborgare som 
exempelvis ska boka en föreningslokal, eller en handläggare som ska 
administrera och betala ut ett kulturbidrag på en inkommen ansökan. 

Syftet med ramavtalet är att förenkla för kommuner och deras medborgare att 
använda kommunala lokaler och att söka bidrag med hjälp av nya 
systemlösningar som utvecklats i samverkan med 197 referenskommuner.

Målsättningen är att erbjuda en mer öppen tillgång till information för att 
effektivare kunna utnyttja kommunala lokaler, samt ge en ökad insyn i 
beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag. Boknings- och 
bidragsprocesserna blir därigenom  effektivare för privatpersoner, föreningar, 
företag och för den kommunala förvaltningen.

Ambitionen att den digitala lösningen ska motverka inlåsningseffekter för 
kommunerna och att ramavtalet ska kunna bevara dynamiken, konkurrensen 
och utvecklingen på marknaden.

Ekonomisk och kvalitativ revision genomförs 2021.

Fördjupning

Effektivisering och digitalisering

Nya systemlösningar ger nya möjligheter för er verksamhet att hantera 
bokning- och bidragshandläggningen i en samlad process, vilket frigör tid till er 
kärnverksamhet.

Enkelhet och flexibilitet

Ramavtalet erbjuder en omfattande kravställning, men ger möjligheter till 
anpassning efter er verksamhets specifika behov och förutsättningar. 

Hållbarhet

Tjänsterna möjliggör processer som minimerar pappershantering och 
utskrifter.

Systemlösningar som undviker inlåsningseffekter, för en digital hållbarhet.
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