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Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall
Dnr KU 2018/0195

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade under 2013 beslut om att hos
kommunstyrelsen ansöka om särprofilering för badanläggningen
Högevall i samband med om- och tillbyggnation av densamma, bland
annat med hänvisning till att badet skulle drivas mer kommersiellt
än en traditionell, kommunal verksamhet. Under januari 2017
beslutade kommunfullmäktige om en ny kommungemensam
kommunikationsplattform och visuell identitet. I samband med
beslutet upphävdes också alla tidigare beslut om särprofil inom
kommunen.
Högevall är en enhet inom kommunen som, förutom att vara en
anläggning för föreningsliv och mer regelbundna motionärer, också
är en anläggning, som genom sin äventyrsdel drivs på ett mer
kommersiellt sätt. Verksamheten har med sina drygt 400 000
besökare per år därför ett stort behov av att kunna bygga ett
attraktivt, väl avgränsat och anpassat varumärke, som är
konkurrenskraftigt på en större kommersiell besöksmålsmarknad.
Även om kommunen nu kan erbjuda ett grafiskt uttryck, kvarstår
Högevalls unika behov av att kunna anpassa och särskilja sig vid
kommunikation och marknadsföring för en större nischad målgrupp
utanför kommunen. Möjligheten till ett unikt tilltal är en
förutsättning för att verksamheten effektivt ska kunna uppnå sina
uppsatta mål för besöksantal och intäkter.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att besluta att bevilja särprofilering
för Högevall med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
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