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Svar på frågor från Slöseriombudsmannen  
Hej 
Här kommer svar på din förfrågan via e-post till kommunstyrelsen@bromolla.se 
 
Till att börja med vill jag berätta lite om bakgrunden till projektet: 
Arbetet initierades när Bromölla kommuns förvaltning och Bromöllabolagen, i 
budget för 2016, fått uppdraget arbeta med attraktionskraft. Det är ett långsiktigt 
arbete som kommer att pågå under flera år.  #jagärbromölla ska hjälpa oss att skapa 
delaktighet och bygga stolthet genom att skildra Bromölla genom invånarnas ögon. 
Vi har fått fantastisk hjälp av ett tiotal ambassadörer som har varit förebilder och 
bidragit till kampanjen.  
 
Nedan dina frågor och mina svar: 
 
 
Var har ni annonserat eller i vilka kanaler har ni spridit den? 
Svar: Det finns en facebookgrupp som är navet i kommunikationen hittills. Vi 
samlar det som delas i sociala kanaler med #jagärbromölla och publicerar på 
kommunens webbplats. Vi sprider också hashtagen i vår månatliga annonsering i 
Kristianstadsbladet. Vi har spridit information om #jagärbromölla vid mässan 
Höstglöd, vid byaträffar, nyinflyttarträffar och interna möten. 
 
 
Vilken PR-byrå har hjälpt till att ta fram kampanjen?  
Svar: Passion Lab Ab har hjälpt oss att ta fram kampanjen.  
Vad kostade det? Det kostade 157 600 kr exkl. moms.  
 
Som grund till arbetet med kampanjen finns en kommunikationsplattform och 
marknadsplan för Bromölla kommun och Bromöllabolagen. Även den har gjorts av 
Passion Lab AB.  Den kostade 490 000 kr exkl moms.  
Tillägg för en digital medborgarundersökning: 60 000 kr exkl moms. 
Reskostnader under projekttiden: 27 000 kr exkl moms. 
 
Hur mycket har kampanjen kostat totalt?  
Svar: Vi har utöver ovanstående köpt in mässmaterial och profilprodukter för ca 
30 000 kr. Totalt för kampanjen: 188 000 kr exkl moms. Totalt för helheten hittills 
ca 765 000 kr exkl moms. 
Har ni utvärderat kampanjen?  
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Svar: Nej inte ännu. Vi kan dock konstatera att vi har mestadels fått ett positivt 
mottagande. Det finns idag 665 medlemmar i gruppen.  
 
Om ja, kan ni skicka utvärderingen, om nej ska det göras och i så fall mot vilka 
kriterier?  
Svar: Vi kommer att utvärdera efterhand. Har ännu inte ställt upp kriterier för 
utvärdering 
 

Återkom gärna till mig om du har fler frågor. 

Lotta Söderholm 
Kommunikationschef  
Bromölla kommun 


