
 

Inför uppstart Fritidsförvaltningens nya bokningssystem  
 
Under ett antal år har fritidsförvaltningen, Umeå kommun arbetat för att ersätta dagens system för 
bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för 
privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter 
mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats 
för Umeå.   
 
Onsdag den 28 april öppnar Umeå Fritid webbokningen via Umea.se/bokningbidrag Från detta datum 
kan respektive förening/ledare även avboka tider själva via systemet. Ordinarie avbokningsregler är 4 
dagar före bokad tid men nu under pandemin så anammar Umeå Fritid generösare avbokningsregler. 
Avbokningar med kortare varsel än 4 dagar; mejla till lokalbokningen fritid.bokning@umea.se  

Från och med den 31 maj kommer den gamla bokningssidan Umeå Fritid - Webb-Bokning stängas och 
all bokning sker via det nya systemet; Umea.se/bokningbidrag   

Hur gå till väga? 

För att ledare ska kunna boka via systemet behöver föreningen först genomföra 
registreringsprocessen, information har tidigare gått ut om denna. Sedan gäller nedan:  

1. Utse gruppledare (skicka in till kansliet; namn, personnummer, Epost och telenr) 
2. Föreningen laddar upp er som användare & gruppledare, vänta tills besked från föreningen   
3. Logga in på Umea.se/bokningbidrag med hjälp av bankid 
4. Välj din föreningsprofil för att boka i din förenings räkning alt boka som privatperson 
5. Viktigt, Uppdatera dina kontaktuppgifter, gå in via gubben uppe i högra hörnet 
6. Se över dina inställningar om vad du som ledare vill ha en epostnotifiering om, gå in via gubben 

upp i högra hörnet 
 

Beroende på vilka behörigheter din förening har gett dig som ledare så kan olika personer ha olika 
befogenheter att genomföra olika processer och därmed se olika delar av systemet. Exempelvis:  

7. Klickar ni på; Bokningar -- > ”resurser” eller --> ”Listor” kan ni ledare filtrera befintliga 
bokningar på er träningsgrupp eller på resurs, datum med mera. Här kan ni även avboka era 
tider.  

8. Klickar ni på Boka --> ”resurs”:  Här söker ni och hittar lediga tider. För att kunna genomföra en 
bokningsförfrågan behöver ni vara inloggade & uppladdade som ledare för er förening.  

 

Tillsvidare går det även att se lediga tider via Umea.se/bokningbidrag och sedan ta kontakt med 
Föreningsbyrån, lokalbokning via mail fritid.bokning@umea.se eller 090-16 18 55 (telefontid vardagar 
klockan 10–12).  
 

Övrig information  

De bokningsmeddelanden som ledare idag får med en PDF via mejl kommer att upphöra allt eftersom 
då majoriteten av kommunikationen kring bokningar kommer att hanteras via bokningssystemet.  

Bokningar för inomhussäsongen 2020–2021 kommer inte att flyttas över utan dessa kommer att ligga 
kvar i det befintliga systemet. Bekräftade bokningar kommande höst flyttas av Föreningsbyrån över till 
det nya systemet.  


